
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  26 maart 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Eric Asteleijner, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Tegemoetkoming Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente 
inzake sluiting basisschool Elserike Klavertje Vier te Markelo 

 

1. Aanleiding 

Over de sluiting van het Asielzoekerscentrum Markelo per 1 oktober 2012 en daarmee ook de 

openbare basisschool Elserike/Klavertje Vier is uw raad regelmatig geïnformeerd. Sluiting van 

de basisschool heeft consequenties voor het onderwijzend personeel van deze school en heeft 

financiële gevolgen voor het desbetreffende schoolbestuur stichting Openbaar primair onder-

wijs Hof van Twente (OPO HvT). In de afgelopen weken zijn hierover diverse gesprekken 

gevoerd met OPO HvT waarover u op gezette momenten bent geïnformeerd. Dit heeft uitein-

delijk geleid tot een uitkomst. In deze memo wordt aan uw raad het resultaat voor kennisgeving 

voorgelegd. 

2. Inhoudelijke mededeling  

Per 1 oktober 2012 is de openbare basisschool Elserike, dependance Klavertje Vier gesloten.  

Reden voor deze sluiting was de opheffing van het asielzoekerscentrum Klompjan te Markelo. 

In verband hiermee is regelmatig overleg met OPO HvT gevoerd om de gevolgen voor het 

onderwijs, leerlingen en personeel, zoveel mogelijk te beperken. Voor wat betreft de leerlingen 

is geconstateerd dat deze allemaal bij een andere school zijn ondergebracht. 

 

Voor wat betreft het personeel geldt het volgende. In het kader van de verzelfstandiging van 

het Openbaar Primair Onderwijs per 1 januari 2008 is tevens een regeling vastgesteld om de 

eventuele gevolgen van een mogelijke sluiting te beperken. De ‘Regeling beperking risico’s in 

verband met sterke schommelingen in het aantal leerlingen van de AZC-school Markelo, dan 

wel in verband met sluiting van het AZC Markelo’ (hierna te noemen Regeling), zoals deze 

door ons college is vastgesteld op 30 oktober 2007.  

 

 



- 2 - 

 

 

De Regeling geeft aan dat door de gemeente een tegemoetkoming aan OPO HvT kan worden 

verleend indien de situatie voor de dependance Klavertje Vier wijzigt. Aangezien de school met 

ingang van 1 oktober 2012 gesloten is, is de Regeling van toepassing. Over de Regeling en de 

hoogte van de tegemoetkoming is in de afgelopen weken uitvoerig overleg gevoerd. Dit heeft 

uiteindelijk geresulteerd dat er overeenstemming is bereikt over de hoogte en de voorwaarden 

van de tegemoetkoming. 

 

De tegemoetkoming betreft een maximumbedrag van € 400.000,--. Dit bedrag wordt vermin-

derd indien een besparing op de personeelsleden, die ten laste kwamen van de dependance 

Klavertje Vier, plaatsvindt.  

 

Het gaat hierbij om het feit dat het desbetreffende personeelslid:  

1. elders werk heeft aanvaard (100% korting); 

2. een uitkering heeft ontvang (100% korting); 

3. niet meer ten laste komt van het schoolbestuur (100% korting). 

 

De uitbetaling van de maximale tegemoetkoming van € 400.000,-- vindt plaats over 3 jaren 

(2013 t/m 2015) waarbij de hoogte van de maximale vergoeding lager wordt vastgesteld indien 

gevolg wordt gegeven aan de bovengenoemde 3 criteria. 

 

De uitbetaling van de overeengekomen tegemoetkoming past binnen de door uw raad in de 

meerjarenbegroting opgenomen middelen en zal daarvan ten laste gebracht. De correcties op 

de ramingen zoals deze zijn opgenomen in de kadernota/meerjarenbegroting zullen worden 

meegenomen bij de 1ste bestuursrapportage 2013. Tevens zal er een doorrekening plaats-

vinden welk effect dit heeft voor de algemene uitkering. 

3. Conclusie  

Het college heeft hiermee invulling gegeven aan de in het verleden gemaakte afspraken in het 

kader van daarvoor opgestelde Regeling. In goed overleg is met Stichting OPO HvT gekomen 

tot afspraken, zoals opgenomen in deze memo.  

 


