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Onderwerp

Samenvoeging openbare basisscholen De Piramide in Erm
en De Akker in Sleen.

Voorgesteld besluit

Op grond van artikel 159 van de wet op het primair
onderwijs in te stemmen met de opheffing van obs De
Piramide in Erm per 1 augustus 2019.

Aan de raad,
Inleiding
Onderwijsstichting Arcade heeft 14 basisscholen in de gemeente Coevorden, waarvan een in Erm,
De Piramide. Op 1 oktober 2018 waren er nog 28 leerlingen op De Piramide. Door een aantal
ontwikkelingen daalt het leerlingenaantal zo hard dat ze voor het einde van het schooljaar
verwachten onder de absolute opheffingsnorm te komen. Er is wettelijke bepaald dat er sinds april
2018 geen huursubsidie meer kan worden aangevraagd voor vakantiewoningen. Dat treft de
school, omdat zij altijd veel leerlingen hadden, die op het Ermerstrand woonden. Daarnaast komen
er weinig jonge gezinnen in Erm wonen en zijn er geen nieuwbouwplannen in dit dorp. De school
heeft nu al geen onderbouw meer en het leerlingenaantal zal dus alleen maar afnemen. Daarom wil
onderwijsstichting Arcade per 1 augustus 2019 De Piramide opheffen en samenvoegen met De
Akker in Sleen.
Argumenten
Met het vertrek van groep 8 zakt het aantal leerlingen voor 1 augustus 2019 onder de absolute
opheffingsnorm van 23 leerlingen.
De aanleiding van de samenvoeging ligt in de voortdurende leerlingendaling van obs De Piramide,
waardoor deze school op 1 oktober 2019 onder de absolute opheffingsnorm van 23 leerlingen
uitkomt, zonder zicht op nieuwe aanwas.
De gemeenteraad heeft de wettelijke taak in te stemmen met de opheffing.
Op grond van artikel 159 van de wet op het primair onderwijs moet een openbaar schoolbestuur
de gemeenteraad voorstellen om een school op te heffen. De leerlingennorm of een ophanden
zijnde nieuwe ontwikkeling in Erm zouden een weigeringsgrond kunnen zijn. Deze gronden zijn in
dit geval echter niet aanwezig. De gemeenteraad dient hierover voor 1 februari 2019 een besluit te
nemen. In dit geval stelt onderwijsstichting Arcade voor aan de raad om obs De Piramide in Erm
per 1 augustus 2019 op te heffen.

Opmerkingen
Wanneer het schoolgebouw leeg komt te staan, valt deze terug naar de gemeente. De gemeente
wordt dus verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het gebouw (ten laste van reguliere
vastgoedbudgetten). Over het toekomstige gebruik van het pand worden vanuit vastgoed nadere
voorstellen gedaan.
Kosten, baten, dekking
Aan dit besluit zijn geen directe financiële consequenties verbonden. Zolang het pand in
gemeentelijk beheer is, zorgen de instandhoudingskosten voor extra druk op de
vastgoedbudgetten.
Aanpak/uitvoering en communicatie
Na besluitvorming Onderwijsstichting Arcade te informeren conform bijgaande (concept) brief.
Bijlagen
35121-2018: brief Onderwijsstichting Arcade met verzoek tot opheffing
35121-2018: (Concept) brief voor Onderwijsstichting Arcade
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