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Onderwerp: Sluiting basisschool De Ruigenhil

Geachte mevrouw Dijkhorst en mevrouw Joosten,
U heeft de volgende vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 14 februari jl. met
betrekking tot voorgenomen sluiting basisschool De Ruigenhil aan het college van
burgemeester en wethouders gesteld:

De recente vraag van het CDA over een vervoersvoorziening voor de kinderen uit Helwijk
heeft bij Moerdijk Lokaal en Onafhankelijk Moerdijk dan ook de volgende vragen doen rijzen
1. Gaat het College inzake vervoer/vervoersvoorziening sturen op zelfredzaamheid?
Bijvoorbeeld een poolsysteem als optie aanreiken?
2. De afstand Helwijk- Willemstad is slechts een kleine afstand die volledig per fiets
afgelegd kan worden, zoals ook kinderen uit Helwijk en vanaf de dijken en die al in
Willemstad naar school gaan dat -al jaren- doen. ls dit voor het College ook een
acceptabele afstand voor basisschoolleerlingen om de fiets te pakken?
ln het fietspadenplan missen wij het fietspad tussen Helwijk en Willemstad.
3. ls het College bereid dit fietspad in het plan op te nemen en vóór de ingang van het
nieuwe schooljaar de vele scheuren en gaten in het wegdek van dit fíetspad te
repareren zodat dit ook weer een veilig fietspad wordt?
Voordat wij ingaan op de vragen die u heeft gesteld, willen wij graag in zijn algemeenheid het
volgende aan u meedelen:
De drie schoolbesturen De Waarden- Stichting voor confessioneel basisonderwijs
(met 16 basisscholen in de gemeente Moerdijk), Borgesiusstichting (met 2 basisscholen in de gemeente Moerdijk) en Stichting Openbaar Basisonderwijs WestBrabant (met 4 basisscholen in de gemeente Moerdijk) hebben in december 2O16 ,
met ondersteuning van de colleges van de drie gemeenten Moerdijk, Rucphen en
Halderberge, een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van OCW voor
bekostiging van een onafhankelijke regionale procesbegeleider leerlingendaling
Primair Onderwijs. Doel is het realiseren van samenwerking van de schoolbesturen
met de verschillende denominaties en het creëren van toekomstbestendige scholen.
Deze subsidie is inmiddels toegekend.
Op de raadsinformatiebijeenkomst van 23 februari a.s. zullen de schoolbesturen u
informeren over het proces, onder begeleiding van de onafhankelijk procesbegeleider, dat zij gaan doorlopen naar de mogelijkheden om te komen tot toekomstbestendige basisscholen. Het is de bedoeling om de raad en de dorpstafels ook
gedurende dit proces te informeren.
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Op de laatste teldatum 1-10-2016 had basisschool De Ruigenhil3l leerlingen. Van
deze leerlingen kwamen 22 kinderen uit Helwijk, De overige g leerlingen kwamen uit
Heijningen (3leerlingen), Oudemolen (2 leerlingen) en Willemstad (4 leerlingen).
Het college heeft in 2016 leerlingenprognoses tot en met het jaar 2036laten opstellen. Deze vertonen een dalende lijn voor de leerlingaantallen voor basisschool De
Ruigenhil in Helwijk:
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Het college van bestuur en de raad van toezicht van De Waarden - stichting voor
confessioneel basisonderwijs hebben gezien de ontwikkeling van het leerlingenaantal
besloten tot een voorgenomen sluiting van De Ruigenhil per 1 augustus 2017.
Om de onderwijskwaliteit in de toekomst te borgen voor de kinderen uit Helwijk is een
voorgenomen fusiebesluit genomen voor de basisscholen De Ruigenhil en De Singel.
Deze scholenfusie dient nog door het schoolbestuur voorgelegd te worden aan het
ministerie van O.C.W.
Hiervoor wordt intern door het schoolbestuur met de medezeggenschapsraden van
beide basisscholen een fusie effectrapportage opgesteld. Ouders en personeelsleden
van beide basisscholen worden via ingestelde werkgroepen in de gelegenheid
gesteld om hier hun bijdrage aan te leveren.
Het sluiten van een school is de bevoegdheid van het schoolbestuur.
Het college betreurt het voorgenomen besluit tot sluiting van De Ruigenhil, maar kan
en wil niet treden in de bevoegdheid van het schoolbestuur.

Tot slot heeft het college geïnventariseerd via het Regionaal Bureau Leerplicht WestBrabant waar de kinderen van 4 - 13 jaar die woonachtig zijn in Helwijk op een basisschool zitten. Van de totaal 62 kinderen die woonachtig zijn in Helwijk zr¡n er 22ingeschreven op de basisschool De Ruigenhil in Helwijk.
De overige 40 kinderen zijn door de ouders elders op andere basisscholen
ingeschreven (zie de bijlage).
Het antwoord op boven gestelde vragen luidt:

1en2.
De raad heeft voor wat betreft een vervoersregeling naar scholen een "verordening
leerlingenvervoer gemeente Moerdijk" vastgesteld. Op grond van deze verordening
kunnen ouders voor hun kind in aanmerking komen voor (een vergoeding van)
vervoer als de dichtstbijzijnde toegankelijke school verder gelegen is dan 6 kilometer
Het gaat daarbij met name om basisscholen, speciale scholen voor basisonderuvijs
(zoals Het Palet in Klundert) en scholen voor (voortgezet) speciaal ondenvijs. Op
grond van deze verordening zijn de ouders van kinderen waarvan de afstand van de
woning tot de school kleiner is dan 6 kilometer reeds jaren zelf verantwoordelijk voor
het vervoer/de vervoersvoorziening van hun kinderen naar de school. De ouders zijn
vrij in de keuze van de school. Als de ouders van kinderen uit Helwijk kiezen voor
bijvoorbeeld een basisschool in Willemstad of Fijnaart, dan is de afstand van de
woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool bepalend of ouders voor
hun kind in aanmerking kunnen komen voor (een vergoeding van) vervoer.
Als de afstand minder is dan 6 kilometer, gaat het college daarom, evenals bij alle
andere ouders uit de gemeente Moerdijk, ook uit van zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van ouders van kinderen uit Helwijk inzake het vervoer/de
vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

3.

ln het door de raad vastgestelde fietspadenplan zijn nieuwe fietspaden-en fietsvoorzieningen opgenomen. Daarom is het bestaande fietspad langs Steenpad tussen
Helwijk en Willemstad niet opgenomen. Het gehele fietspad is recent geïnspecteerd.
Hieruit blijkt dat alleen het fietspad tussen F. Bernadottelaan en B. Drenkwaartlaan
onderhouden moet worden. Hier is ook sprake van wortelopdruk. Dit onderhoud
wordt uitgevoerd vóór de bouwvakantie, dus voor de aanvang van het nieuwe
schooljaar 2017-2O18.
Voor wat betreft het bestaande fietspad langs Steenpad tussen Helwijk en Willemstad
tot Bernadottelaan, daarvoor is nog geen onderhoud nodig.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
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Bezoek basisscholen kinderen 4-13 jaar uit Helwijk (o.g.v. postcodes).
Uit leerlingenadministratie Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant blijkt:
Helwijk:
Aantal
kinderen
uit
Helwijk
per
school

Schoolnaam|Huidige
School adres|Huidige inschrijvingen inschrijvingen

Opleiding|Huidige
inschrijvingen
BOBO- Regulier
basisonderwijs

2

von Kropffplein 2 4791HW Klundert p.c. basisschool Het Bastion
de Meeren 1, 4761
SB Zevenbergen

openbare basisschool De
Boemerang

BOBO- Regulier
basisonderwijs

1

openbare basisschool Rhoon

BOBO- Regulier
basisonderwijs

2

Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
Prinses Christinastraat 19,
4797 HN Willemstad

22

p.c. basisschool De Ruigenhil

BOBO- Regulier
basisonderwijs

Prinses Irenestraat 3,
4793 CW Fijnaart

BOBO- Regulier
basisonderwijs

1

p.c. basisschool Juliana

p.c. basisschool De Singel

BOBO- Regulier
basisonderwijs

9

Singel 1, 4797 BJ Willemstad
Hoveniersberg 37,
4708 HD Roosendaal

1

r.k. basisschool Lavoor

BOBO- Regulier
basisonderwijs

Bisschop Hopmansstraat 1 A,
4759 BD Noordhoek

BOBO- Regulier
basisonderwijs

1

r.k. basisschool St. Jozef
speciale school voor
basisonderwijs Het Palet

SBO- Speciale school
voor basisonderwijs

2

Mauritsweg 20, 4791 JL Klundert
Mr. Jaap Burgerlaan 1,
4797 CX Willemstad

openbare basisschool
Willem De Zwijger

BOBO- Regulier
basisonderwijs

20

Weesmolenstraat 10, 3257 XM
Ooltgensplaat

Openbare basisschool De
Regenboog

BOBO- Regulier
basisonderwijs

1

