
 
 

 

 
MOTIE 

 

 

Voorstel nummer: 2 

 

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 4 
 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 10 juni 2013 
 

 
Onderwerp: schuldsanering PCSV 
 

 
De Raad, 

 
gehoord de beraadslaging, 

 
Overwegende dat  
 

• het Rijk de taak heeft het onderwijs in Nederland te bekostigen;  
• het Rijk tevens de taak heeft toezicht te houden op de juiste besteding van 

         de daartoe beschikbaar gestelde gelden;  
• er in Leiderdorp duidelijke overloopeffecten waarneembaar zijn tussen  
         verschillende scholenkoepels;  

• er al in 2011 sprake van was dat er leegstand van lokalen in Leiderdorp  
         verdeeld over meerdere scholenkoepels zou gaan ontstaan;  

• de gemeente als financier van onderwijshuisvesting de rol van  
         regievoerder op de verdeling past;  
• het college ook door goed contact en dito regievoering de noden van en de 

         stand van zaken van de verschillende onderwijskoepels dient te kennen;  
• de gemeente derhalve in staat zou moeten zijn om met visie naar de 

         toekomst van onderhuisvesting te kijken;  
• het college overvallen lijkt geweest te zijn door het plotselinge bericht dat 
         de PCSV de Driemaster ging sluiten;  

• het college eveneens overvallen werd door het plotselinge bericht dat de  
         PCSV in grote financiële problemen verkeert;  

• er nog een PCSV-school onder de opheffingsnorm dreigt te komen; 
• het college weliswaar zichtbaar in gesprek is geweest met scholenkoepels 
         en het ministerie van OCW over de redding van de PCSV, maar niet het  

         probleem van de overloop van leerlingen adequaat heeft geadresseerd; 
• het college nog altijd geen plan lijkt te hebben voor het structureel  

         passend maken van onderwijshuisvesting voor àlle leerlingen in  
         Leiderdorp, desnoods over denominaties heen; 
• het college in 2012 bij de vaststelling van de onderwijsvisie heeft  

         toegezegd de raad elke drie maanden te informeren over de voortgang bij  
         de lokale educatieve agenda;  

 



Van mening dat 
 
• het Rijk tekort is geschoten in zijn toezichthoudende taak wat de PCSV  

         betreft;  
• het Rijk daarom ook zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen bij de  

         oplossing ervan;  
• de gemeente dus niet de eerst aangewezene zou moeten zijn om de PCSV 
         te hulp te schieten;  

• het college door zijn aanpak nu wel die indruk wekt en zelfs spreekt van  
         een maatschappelijke verantwoordelijkheid;  

• het college zijn regierol te beperkt heeft opgevat door zich uitsluitend te 
         richten op de noden van de PCSV;  
• door de financiële situatie van de PCSV nu ook andere scholen in financiële 

         problemen dreigen te komen;  
• het college ook met het ministerie dient te overleggen over de oplossing  

         van de problemen van de andere scholen; 
• er een overkoepelend plan nodig is voor de onderwijshuisvesting in  
         Leiderdorp voor de komende tien à vijftien jaar inclusief financiële  

         onderbouwing; 
 

 
Betreurt de gebrekkige regievoering van het college rond onderwijshuisvesting in 

het algemeen en de financiële gang van zaken rond de PCSV in het bijzonder en 
spoort het college en met name de wethouder van onderwijs aan om:  
1. de regie op onderwijs en onderwijshuisvesting in Leiderdorp nu ferm én  

         zichtbaar ter hand te nemen; 
2. met het ministerie van OCW in overleg te gaan om een oplossing van de  

         financiële problemen van de OBSG - veroorzaakt door de PCSV - te  
         bespoedigen (inclusief het actief faciliteren van een extra BRIN-nummer);  

3. de raad binnen drie maanden - in overleg met het veld - een omvattend  
         plan voor te leggen hoe om te gaan met de onderwijshuisvesting in  
         Leiderdorp in de komende tien à vijftien jaar, inclusief scenario's en  

         financiële uitwerking;  
4. hierbij de optie van verschillende denominaties in één gebouw niet te  

         schuwen;  
5. de toezegging de raad te informeren over de voortgang van de lokale  
         educatieve agenda met ingang van de eerste commissieronde, na te  

         komen. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam:  
D66  : Linda Langereis 

PvdA: Olaf McDaniel 
BBL  : Hugo Langenberg 

                          
 
 


