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Zaaknummer: 
2013/18542 
Referentie:      
2013/23303 

Raadsvergadering d.d.  24 september 2013  agendapunt 10      
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 september 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. Berends 
Behandelend ambtenaar: mevr. E.M. Kuiper 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 863  
E-mail adres:                e.kuiper@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Verzoek Stichting Baasis tot opheffen van de school (ter inzage). 
-   Brief advies B&W fusie-effectenrapportage (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Opheffen obs Meester Croneschool. 
 
Gevraagd besluit 
De obs Meester Crone school op te heffen met ingang van 1 augustus 2013 in verband met de 
voorgenomen fusie met de openbare basisschool de Zuid -Wester in Zuidlaren. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Sluiting van de school. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op het moment dat duidelijk werd dat de school te weinig leerlingen zou hebben is het schoolbestuur 
zich gaan bezinnen op de toekomst. Om uiteindelijk tot het besluit te komen is een traject doorlopen 
met de beide medezeggenschapsraden en de raad van toezicht. Nu deze organen toestemming 
hebben gegeven is het moment gekomen om aan de gemeenteraad het verzoek te doen de school op 
te heffen. 
 
 
Wat ging er aan vooraf 
De obs Meester Crone in Oudemolen telde op 1 oktober 2012 minder dan 23 leerlingen. Deze school 
wordt al jaren bekostigd door het ministerie van OCenW op basis van de systematiek van gemiddelde 
schoolgrootte. Het ministerie hanteert voor de bekostiging een absolute ondergrens van 23 leerlingen. 
Het passeren van deze grens heeft tot gevolg dat de bekostiging van de school per 1 augustus 2013 
is beëindigd. De school zal gaan fuseren met obs de Zuid-Wester in Zuidlaren. Conform wetgeving zal 
de gemeenteraad moeten besluiten tot opheffen van de school. 
 
Grondwettelijke verplichting 
Vanuit haar grondwettelijke taak moet de gemeenteraad uiteindelijk besluiten of een school 
opgeheven kan worden. Dit is gelegen in artikel 23, vierde lid van de Grondwet. 
 
In dit artikel is aangegeven dat iedere gemeente van overheidswege voldoend openbaar algemeen 
vormend lager onderwijs moet worden gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. 
 
Dit betekent dat de scholen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die de onderwijswetgeving stelt 
(artikel 8 e.v. WPO) en dat er op het grondgebied genoeg openbare basisscholen zijn. Genoeg houdt 
in dat er binnen 10 km van een school waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven, over de weg 
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gemeten, een andere school voor openbaar onderwijs moet zijn. Indien dit niet het geval is, dan kan 
de school niet opgeheven worden ook al heeft de school minder dan 23 leerlingen. Het rijk zal de 
bekostiging dan voortzetten. In de situatie van de Meester Croneschool zijn er binnen 10 km andere 
scholen voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat de bekostiging van de Meester Croneschool ook 
daadwerkelijk zal stoppen en de raad de school kan opheffen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De inwoners zijn in de afgelopen periode geïnformeerd door het schoolbestuur/school. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Met ingang van 1 augustus 2013 is de school opgehouden te bestaan. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Niet van toepassing. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           


