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Voorzitter, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, wat vindt de fractie van Team Lokaal daar nu 
eigenlijk van? Om deze vraag te beantwoorden - in alle commotie die is ontstaan doordat sluiting van 
het Merletcollege de boventoon voert in de discussie en media – hebben wij als 1e gekeken naar 
waar staan wij voor? Mede op basis van alles wat we hebben gehoord en gelezen. Team Lokaal vindt 
kwaliteit van onderwijs het leidende uitgangspunt. Behoud van een breed aanbod van onderwijs, ook 
in de kleinere kernen, koppeling van onderwijs en kinderopvang en stimuleren van verbinding tussen 
jeugdzorg en onderwijs zijn andere focuspunten.  
Met deze blik hebben wij naar het IHP gekeken. Waar besluiten we over? Een visie over onderwijs en 
onderwijshuisvesting. Opgesteld door het college in samenwerking met het onderwijsveld. En dat 
deze visie samen met het onderwijsveld is gemaakt vinden wij ook logisch, hier ligt een gezamenlijke 
opgave. Wel met eigen verantwoordelijkheden, een schoolbestuur gaat over inhoud van onderwijs, 
keuzes betreft aanbod en profielen; de gemeente heeft een zorgplicht om in passende basis 
huisvesting te voorzien. 
 
Hadden wij graag in eerder stadium over deze visie meegedacht, kaders meegegeven? Ja, laten we 
dat ook gewoon zeggen. Had dat tot een andere gemeentelijke visie geleid? Waarschijnlijk op 
hoofdlijnen niet. De belangrijkste kaders in de visie die voorligt zijn wat ons betreft: thuisnabij op 
eigen niveau en behoefte leren, een breed aanbod, samen met maatschappelijke partners 
ondersteuning bieden en een doorlopende ontwikkellijn. Een toekomstbestendig en toegankelijk 
aanbod, bereikbaar door een goede spreiding waarbij kwaliteit van onderwijs leidend is en geen 
‘ideale’ schoolgrootte wordt benoemd. Deze onderwijsvisie onderschrijven wij. Wel willen we hierbij 
benoemen dat de wederzijdse interactie van onderwijsinstellingen en de maatschappij in een 
bredere context onderbelicht zijn in deze visie. 
 
Betreffende onderwijshuisvesting zijn de genoemde kaders over energieneutraal, ‘frisse scholen’, 
lagere exploitatiekosten, duurzaam bouwen en flexibele gebouwen met ruimte voor de gewenste 
ondersteuning en kinderopvang mooie uitgangspunten. Redenen voor Team Lokaal om ook de visie 
op onderwijshuisvesting positief te ontvangen. We gaan daarmee verder dan wettelijk moet. 
We vinden het wel heel jammer dat er niet voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt om alle 
scholen nú al van een optimale ventilatie te voorzien. Vraag: Zijn hier nog oplossingen voor te 
bedenken?  
 
Op basis van de visie is in het IHP een analyse gemaakt over de bestaande huisvesting, 
leerlingenprognoses en worden voorkeursscenario’s beschreven. Welke scholen komen het eerst in 
aanmerking voor nieuwbouw of renovatie? En hier komt dan hét pijnpunt naar voren dat ons allen al 
weken bezighoudt en onaangenaam heeft verrast. Het voortgezet onderwijs kiest ervoor om 
onderwijs te clusteren. De visie over een toegankelijk aanbod, bereikbaarheid door een goede 
spreiding staat haaks op het voornemen van de schoolbesturen om de scholen in Stevensbeek en 
Mill te sluiten.  
Moet dat nu echt? Of kan het anders? Vragen waar wij als raadsleden een antwoord op zoeken. 
Waarbij wij, Team Lokaal, willen benadrukken dat het schoolbestuur de beslissing neemt om een 
school te sluiten, noch college noch raad gaat hierover. Als wij met het IHP instemmen geven wij 
géén groen licht voor de sluiting van Merletcollege in Mill, daar gaat dit besluit niet over. Als raad 
moeten wij ook niet op de stoel van het schoolbestuur gaan zitten, ieder heeft zijn eigen rol. 
 
Wel vragen wij het college om proactief in gesprek te blijven met de schoolbesturen van basis en 
voortgezet onderwijs. Clustering of fusie van scholen wat leidt tot verlies van een breed aanbod of 
verlies van een locatie thuisnabij zou alleen moeten plaatsvinden als dit leidt tot een grote 
onderwijskundige, kwalitatieve verbetering. Of als het niet anders kan, als de onderwijskwaliteit of 



voortbestaan in het geding komt. Voor de basisscholen Beers-Vianen, en voortgezet onderwijs in 
Stevensbeek is deze noodzaak helaas gebleken.  
Voor het Merletcollege begrijpen wij dat deze noodzaak volgens het schoolbestuur inderdaad ook 
aanwezig is, door de dalende leerlingenaantallen in onze hele gemeente, het belang van 
doorlopende leerlijnen en praktijkonderwijs voor meer leerlingen. Met het openhouden van álle 
locaties komt volgens het bestuur de toekomst van het voortgezet onderwijs in het hele Land van 
Cuijk in gevaar. Dat risico kunnen en willen wij als raadsleden voor het Land van Cuijk niet nemen en 
wij zullen daarom moeten meewerken aan verdere onderhandelingen en uitwerking van de 
huisvestingswensen van het voortgezet onderwijs.  
 
Een vraag voor het college: verliezen we onderhandelingsruimte met het voortgezet onderwijs als we 
het IHP nu al goedkeuren waarmee we meer investeren dan wat in de basis zou moeten? Heeft dat 
nog effect? Graag horen we daar uw visie op. 
Een andere vraag die we nog hebben is of u heeft getoetst of de onderbouwing van het draagvlak en 
cijfers aangeleverd door OMO correct zijn. We horen vanavond toch van een aantal insprekers dat zij 
daar anders over denken. 
 
Ook vragen we u, college, om in de verdere onderhandeling over deze scenario’s nogmaals de 
noodzaak tot clustering te bevestigen met argumenten. En om de ruimte- en locatievraag van de 
scholen uitgebreid te onderbouwen waarbij in de leerlingenprognoses ook aandacht is voor 
fluctuaties en keuzes van leerlingen voor andere scholen buiten onze gemeente.  
Ook vragen wij het college om in de verdere uitwerking van de projecten van het IHP nadrukkelijk in 
te gaan op de flankerende maatregelen bij veranderende leerlingenstromen. Bijvoorbeeld zijn er 
extra maatregelen nodig voor een veilige bereikbaarheid. We dienen voor deze oproep een motie in. 
 
Tot slot, omdat het voorkeurscenario over het voorgezet onderwijs, over clustering, niet onze 
voorkeur heeft en deze niet nodig is om op basis van de onderwijsvisie en onderwijshuisvesting visie 
verdere stappen te maken dienen wij het amendement mede in dat vraagt om dit onderdeel uit het 
IHP te schrappen. Nadrukkelijk spreken wij nogmaals uit, dat wij hiermee niet groen licht geven voor 
sluiting van het Merletcollege, dat is niet aan ons. Maar wij geven zo wél een signaal dat spreiding, 
bereikbaarheid en de brede maatschappelijke context mee moeten blijven wegen in beslissingen 
over onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs. 
 
Als laatste willen we graag met u en onze collega raadsleden in gesprek over de impact die het verlies 
van voorzieningen op en tussen kernen heeft, de gevolgen voor brede welvaart, leefbaarheid, 
transitie landbouw, mobiliteit, etc. Hoe gaan we daar mee om, welke visie hebben we op deze 
problematiek. 
 
 


