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Geachte heer Zeegers,
U geeft in het gesprek (dd. 16-12-2020) met wethouder R. Martens aan onvoldoende perspectief te
zien voor de basisscholen in Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler en op basis van 2
hoofdargumenten voornemens te zijn tot sluiting. Te weten:
 Kwaliteit van onderwijs
 Bekostiging van de scholen, op basis van geprognotiseerde leerlingenaantallen
Verder geeft u aan dat u betwijfelt of een financiële bijdrage van de gemeente tot een andere
beslissing leidt, aangezien naast de financiële redenen, de zorgen blijven over de achteruitgang van
kwaliteit van onderwijs.
Ik heb uw voorgenomen besluit voor u in kaart gebracht ten einde duidelijkheid te geven met
betrekking tot de financiële impact en de kwaliteit van het onderwijs. Samengevat is de kwaliteit van
onderwijs aantoonbaar goed en de financiële impact fors negatief.

Financiële impact sluiting
Het sluiten van de basisscholen Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler leidt concreet tot een
besparing op de huisvestingslasten (+57 K€) en het vervallen van de kleinescholentoeslag (-418 K€)
oftewel een verlies van -361 K€ per jaar.

Er is geen sprake van besparing op personele lasten, aangezien de medewerkers is meegedeeld dat
hun werkgelegenheid is gegarandeerd. Natuurlijke in-, uitstroom en vervangingen daargelaten,
aangezien deze zich ook voordoen bij ongewijzigd beleid.
Er zou verondersteld kunnen worden, dat de leerlingen van voorgenoemde basisscholen zich bij
sluiting bij een andere SPOLT school inschrijven, hetgeen tot een aanvullende bate leidt voor de
overige SPOLT scholen. Dit is echter een aanname en berust op niet nader getoetste
veronderstellingen, waarbij er voorbij wordt gegaan aan andere reële opties tot het instandhouden
van de scholen buiten SPOLT of inschrijving bij scholen buiten SPOLT. Het een aanvullend verlies (1,1 MIO €) kan betekenen.
Conclusie : Het totale jaarlijkse verlies bij sluiting kan oplopen van -361 K€ tot -1,5 MIO €.

Geprognotiseerde leerlingaantallen
De leerlingenaantallen worden jaarlijks geprognotiseerd in de jaarrekening voor de komende 5 jaar.
Uit de jaarrekeningen van SPOLT blijkt, dat er 2.364 leerlingen werden geprognotiseerd voor het jaar
2017, maar het werkelijke leerlingaantal 2.465 bedroeg. Dat zijn in werkelijkheid 101 meer leerlingen
dan in de prognose.
Het daaropvolgende jaar (2018) laat hetzelfde beeld zien (Begroot 2.290, Realisatie 2.364) en zijn er
in werkelijkheid 74 meer leerlingen, dan begroot.
Op basis van het voorgaande en onderstaande is een groei van het aantal leerlingen in Buggenum
voor de komende jaren realistischer dan een krimp. Gezien:




de afwijkingsgraad (+4,3 % in 2017, +3,2% in 2018) t.o.v. de geprognotiseerde
leerlingaantallen: voor Buggenum betekent dit 3 leerlingen (o.b.v. afwijking 2017),
respectievelijk 2 leerlingen (o.b.v. afwijkingsgraad 2018) meer dan geprognotiseerd.
de 20 nieuwbouwwoningen voor komend jaar in Buggenum: het nieuwbouwplan
Noeneverhof, voor 16 woningen (6 huurwoningen (niet zijnde sociale huur), 10 vrije sector
woningen) plus de 4 groeiwoningen aan de Molenweg.

Conclusie : een groei van het aantal leerlingen in Buggenum voor de komende jaren is realistischer
dan een krimp.

Kwaliteit van onderwijs
Het 3-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van de Antoniusschool in Buggenum laat een hoge kwaliteit
van onderwijs zien, welke ervaren is door management, ouders, leraren en leerlingen. Tevens
voldoet de school aan de kwaliteitseisen van Onderwijsinspectie en haalt een groot deel van de
groep 8 leerlingen een Cito-score van Havo of hoger.
Conclusie: er is sprake van een goede kwaliteit van onderwijs.
Als bestuurder verwacht ik u kundig ter zake en kent u de verplichting om uw taken behoorlijk te
vervullen. In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders
vastgelegd, welke van toepassing is wanneer u uw taak als bestuurder onbehoorlijk vervult. Enkele
voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:







Het niet (tijdig) informeren van toezichthouders, bijvoorbeeld MR, GMR en/of Raad van
Toezicht over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn zoals voorgenomen sluiting van
een school, tijdig inzicht in financiële positie, afwijking van het voorgenomen beleid of
allocatie van middelen.
Misleidende weergave van de werkelijkheid, zoals het noemen van een baangarantie aan
personeel indien men meewerkt aan een voorgenomen sluiting. Terwijl duidelijk is of
behoort te zijn, dat iedere medewerker in Nederland met een vast contract een
“baangarantie” heeft, tenzij er sprake is van onvoldoende functioneren/arbeidsconflict,
reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen of beëindiging van de gehele
rechtsvorm.
Onvoldoende deskundigheid, zoals het voornemen om kwalitatief goede scholen te sluiten
terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat dit een financieel negatieve impact heeft voor de
totale stichting en daarmee de positie van andere SPOLT-scholen negatief wordt beïnvloed.

U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u de schadeveroorzakende handeling had kunnen
voorkomen én u valt aan te rekenen dat u dit niet heeft gedaan.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat uw voorgenomen beslissing een schadeveroorzakende
handeling is voor de kinderen, de gemeente Leudal, de gemeenschapshuizen van Buggenum,
Heibloem en Kelpen-Oler en de algehele leefbaarheid en gemeenschapszin in de dorpen én u op
basis van de genoemde voorbeelden van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk kan worden gesteld.
Dit kan ertoe leiden dat niet de gemeente Leudal “de beurs” moet trekken zoals het bericht op
1Limburg doet vermoeden, maar die van u getrokken wordt. Waarbij het onderstaande een
voorlopige indicatie is (-57 K€) is en er veel posten nog te bepalen (ntb) zijn.
Conclusie : De aansprakelijkheidsstelling van het bestuur plus het totale verlies bij sluiting van de
scholen in Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler kan oplopen boven -1,5 MIO €.

De wethouder R. Martens, Dorpsraad, GMR en MR Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum, alle ouders
en verenigingsvoorzitters van Buggenum ontvangen deze brief in cc, zodat zij in de gelegenheid
worden gesteld om zich over de aansprakelijkheidsstelling te beraden, zich aan kunnen sluiten bij
een gezamenlijke aansprakelijkheidsstelling en de hieruit te winnen financiële middelen aan te
wenden waarvoor zij behoren: het onderwijs van onze kinderen.
Uw aankondiging van 11 december jl. heeft heel wat losgemaakt in de dorpen Buggenum, Heibloem
en Kelpen-Oler. Er bestaat verontwaardiging over de boodschap zelf, het totale gebrek aan overleg
met betrokkenen, het gebrek aan onderzoek naar alternatieven en de ogenschijnlijke
onverschilligheid ten aanzien van de gevolgen voor de vele, vele mensen die hier keihard door
geraakt worden.
Ongetwijfeld zult u in de komende weken intensief geconfronteerd blijven worden met deze
verontwaardiging, uit alle hoeken van de gemeenschap. Hopelijk heeft u in tweede aanleg wel oor en
oog voor die gemeenschap, die SPOLT bovendien haar bestaansrecht geeft, en kiest u dan alsnog de
route van overleg, samenwerking en constructieve oplossingen.
Zoals in deze brief al deels toegelicht, zal daarbij snel blijken dat het openhouden van de scholen niet
alleen haalbaar is, maar ook de enige juiste keuze, waarbij tevens recht wordt gedaan aan de
kernwaarden van SPOLT: inspireren, verbinden en ondernemen.
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