
Schin op Geul, 13 april 2016 

Aan:  de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Valkenburg aan de Geul 

 Postbus 998 

 6300 AZ  Valkenburg aan de Geul 

 

Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde, inzake behoud basisschool  

 Sint Antonius te Schin op Geul. 

 

Geacht College, 

In het afgelopen half jaar is er door de raad, ouders en het college veel arbeid verricht om te bekijken 

of de basisschool in Schin op Geul behouden kan worden na de aankondiging van Innovo dat zij tot 

sluiten wilden overgaan. Verschillende mogelijkheden zijn (en worden nog steeds) onderzocht om op 

de peildatum van 1 oktober 2016 voldoende kinderen op school te hebben zodat er dan besloten kan 

worden tot een doorstart. Dit is ook zo met Innovo afgesproken. 

Een van de initiatieven die zijn genomen is het plaatsen van vluchtelingengezinnen (statushouders) in 

het dorp die bereid zijn hun kinderen naar de school in Schin op Geul te laten gaan. Dat is inmiddels 

gebeurd en deze mensen willen hun kinderen graag in Schin op Geul naar school laten gaan. 

Groot is dan ook onze verbazing als wij constateren dat, door Innovo, deze mensen het advies krijgen 

om hun kinderen op een andere school te plaatsen dan in Schin op Geul omdat er gezegd wordt dat 

de school gaat sluiten. Ook vluchtelingenwerk adviseert de ouders om hun kinderen elders te 

plaatsen. 

Bovenstaande baart ons zorgen en daarom willen wij u de volgende vragen ex art.41 stellen die wij 

graag schriftelijk beantwoord willen zien: 

1. Is het college het met ons eens dat deze statushouders juist zijn geplaatst om hun 

kinderen in Schin op Geul naar school te laten gaan ? 

2. Is het college het met ons eens dat ook Innovo een inspanningsverplichting heeft ten 

aanzien van het plaatsen van kinderen ? 

3. Is het college het met ons eens dat ook Vluchtelingenwerk het advies aan de ouders 

moet geven om de school in Schin op Geul te kiezen ? 

4. Zijn niet alle inspanningen van de laatste tijd er op gericht om de school te behouden  en 

daarmee de leefbaarheid van een dorp als Schin op Geul te garanderen ? 

Namens de fractie AB 

 

Henk Bemelmans 


