
 

 

1 Was u op de hoogte en bent u hierover geïnformeerd? Zo ja, dan bevreemd het ons ten 
zeerste dat wij hierover niet zijn geïnformeerd door het College, conform de actieve 
informatieplicht, wat is hiervan de reden? 
 
In de raadsbrief van 24 januari 2018 (nummer 4) hebben wij u geïnformeerd dat de 
schoolbesturen Consent, Konot en Twents Carmel College diverse oriënterende gesprekken 
hebben gevoerd of het onderwijs in de kern Denekamp en omstreken tot een verregaande 
samenwerking kan komen. Deze gesprekken moeten leiden tot een onderwijskundige visie 
op het onderwijs in de kern Denekamp en omstreken. Het opstellen van een 
onderwijskundige visie is, zoals wij hebben geschreven in de raadsbrief van 24 januari 2018, 
aan de schoolbesturen. Dit proces is een financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid van 
de schoolbesturen. Zij gaan over de inhoud, kwaliteit en financiering van het onderwijs. 
Vanzelfsprekend zijn wij blijvend in gesprek met de schoolbesturen, omdat de uitkomsten 
van een onderwijskundige visie wel gevolgen kunnen hebben voor de invulling van de 
onderwijshuisvesting. Deze invulling is een financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Maandag 8 oktober 2018 hebben wij een bestuurlijk overleg gehad met de schoolbesturen 
en hebben zij ons geïnformeerd over de stand van zaken. In dit overleg gaven de 
schoolbesturen aan dat zij de behoefte hadden om hun achterban te informeren over het 
proces en dat zij meer tijd nodig hebben om te komen tot een visie. Zij hebben ons vooraf 
niet geïnformeerd over de verstuurde brief en hebben aangegeven dat dit een omissie is 
geweest. 
 
2 Welke gevolgen heeft de strekking van de brief, maar vooral het standpunt van de 
schoolbestuurders, voor de opdracht naar de scholen? 
 
Zoals gesteld is het opstellen van een onderwijskundige visie en het aangaan van 
gesprekken, teneinde eventueel een verregaande samenwerking tot stand te brengen, een 
financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen zelf. Welke opdracht 
zij aan de scholen meegeven, is ook aan de schoolbesturen.  
 
3. Hoe vaak heeft de wethouder gesprekken gevoerd over de opdracht? 
 
Wij hebben op 9 juli 2018 en 8 oktober 2018 een bestuurlijk overleg gehad, waarin de 
schoolbesturen een stand van zaken hebben weergegeven. Uit deze overleggen kwam naar 
voren, zoals u hebt kunnen lezen in de brief en het krantenartikel, dat de schoolbesturen 
meer tijd nodig hebben om te onderzoeken of, en zo ja hoe, een verregaande samenwerking 
binnen de kern Denekamp en omstreken past binnen de ambities van de schoolbesturen. 
Daarnaast zullen zij moeten onderzoeken of de ambities vervolgens haalbaar en betaalbaar 
zijn. Zoals gesteld is de financiering van het onderwijs geen taak van de gemeente. Alleen op 
het gebied van onderwijshuisvesting heeft de gemeente Dinkelland een financiële 
verantwoordelijkheid.  
 
4. Hoe gaat het traject nu verder en wat is de rol van de Gemeente hierin? 
 
De schoolbesturen hebben in hun publicaties aangegeven minimaal tot december nodig te 
hebben om te onderzoeken of de ambities op elkaar aansluiten en of deze haalbaar en 
betaalbaar zijn. Daarbij hebben zij aangegeven alle partijen nadrukkelijk te willen betrekken 
in dit proces en vooral ook zorgvuldigheid te willen betrachten hierin. Wij als gemeente 
hebben geen inhoudelijke rol in de totstandkoming van een onderwijskundige visie voor de 
kern Denekamp en omstreken. Wel zullen wij, zoals ik heb geschreven in de raadsbrief van 
24 januari 2018, het proces faciliteren indien de schoolbesturen daar behoefte aan hebben. 
 



 

 

5. Hoe staat het met de leerlingen prognose voor, en de toekomst van het Twents Carmel 
College in Denekamp? 
 
Zoals u heeft kunnen lezen in het krantenartikel wordt in de prognoses uitgegaan van een 
leerlingaantal van amper 200. De prognoses leren dat het leerlingaantal tussen de 200-220 
leerlingen zal stabiliseren. Het Twents Carmel College heeft aangegeven dat, zonder 
samenwerking, het moeilijk wordt om het huidige hoge niveau van onderwijs vast te houden.  
Het al dan niet sluiten van een schoollocatie is een verantwoordelijkheid van de 
schoolbestuur zelf.   
 


