
 
 
Vlissingen, 28 augustus 2019 

 

Onderwerp: Vragen artikel 34 RvO “uitgaande brief SIPO” 

 
Geacht college, 

In de bijlagen treft u de brief, met bijlage, aan die verzonden is aan de Stichting Islamitisch 
Primair Onderwijs te Breda. Het betreft het raadsbesluit dd 27 juni 2019 inzake het niet 
opnemen islamitische school in het Plan van scholen. 

Het CDA heeft hierover de volgende vragen: 

1. Volgens het CDA beoordeelt het college het verzoek van de Stichting Islamitisch 
Primair Onderwijs niet inhoudelijk. Is het college dat met ons eens, en zo niet kan het 
college dan duidelijk maken waar die inhoudelijke beoordeling uit blijkt 

2. Is het college het, bij nader inzien, met het CDA eens dat in de brief een deugdelijke 
onderbouwing van de afwijzing opgenomen had moeten worden, in de lijn van de 
bijlage 2 bij deze vragen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom heeft het college er 
dan voor gekozen om dat niet te doen? 

3. Is het college het met het CDA eens dat het tegenover de SIPO niet van behoorlijk 
bestuur getuigt om in reactie op hun verzoek geen afwijzing  te sturen waarin helder 
wordt uitgelegd waarom de gemeenteraad niet heeft ingestemd met hun verzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Coen Bertijn 

CDA Vlissingen 
 

Bijlage 1: Uitgaande brief SIPO, incl . bijlage 

Bijlage 2: voorbeeld afwijzing 







6.4 Opnemen Islamitische school in het plan van scholen  
 
Vz.   Ik ga even inventariseren wie van u daarover het woord wilt. Ik zie vele vingers. Ik ga 
een uitgebreide ronde maken. Het woord is aan de PSR fractie, mevrouw Kooger. 
 
L. Kooger: Dank u wel voorzitter. Het raadsvoorstel Islamitische school Vlissingen. Waarom 
Vlissingen? De PSR twijfelt eraan of er wel voldoende leerlingen te vinden zijn. In Souburg 
wachten we al 16 jaar op nieuwe scholen. En de PSR vind de argumentatie erg twijfelachtig 
als het gaat om het zoekgebied. We vragen ons af of ouders echt hun kinderen vanuit 
Middelburg naar een school in Vlissingen brengen, en dan 5 dagen in de week en dan 2 of 
4x per dag heen en weer brengen. Je wilt toch je kind lopend of op de fiets naar school toe 
kunnen brengen? We praten al snel over 5km enkele reis per keer met kinderen van 4 en 5 
jaar, in het begin dan. De PSR denkt dat enkel Vlissingen voedingsgebied zal zijn. Zijn 
andere fracties die met de PSR eens? Waarom Vlissingen is de PSR eveneens niet duidelijk. 
Waarom dan niet Middelburg of Veere? En stel dan dat er wel voldoende leerlingen komen 
op deze islamitische school. Dan kan dat een nadelig effect hebben op het leerlingenbestand 
van de bestaande scholen in Vlissingen. Kan het college ons informeren over eventuele 
nadelige gevolgen voor bestaande scholen? Dank u wel voorzitter. 
 
Vz. Dank u zeer. Ik ga naar de overkant toe. De LPV fractie. 
 
J. Dooms: Dank u wel voorzitter. De LPV kan er heel erg kort over zijn. Het rekenwerk 
binnen de gebruikte modellen is prima in orde maar we zijn echt van mening dat de modellen 
niet toepasbaar zijn op een gemeente als Vlissingen. Dat in verband met het voedingsgebied 
met ligging aan de kust en daarom zullen wij dit voorstel dan ook afkeuren. Dank u. 
 
Vz. Dhr. Portier, GroenLinks. 
 
J. Portier: Dank u wel voorzitter. Eerst willen we graag de zienswijze van het college op het 
amendement wat de SP ingediend heeft horen. En verder zijn we wel benieuwd wat de 
consequenties zijn als we het rapport van SIPO zo in twijfel trekken tov de landelijke 
afspraken. Dank u wel. 
 
Vz. Mevr. Duijndam, Lijst Duijndam. 
 
A. Duijndam: In ga proberen het kort en bondig te doen. In de grondwet is het vastgesteld 
dat het mag en de reacties die ik veelal heb gehoord zijn gebaseerd op angst, onwetendheid 
en demonisering van de islam. Lijst Duijndam is persoonlijk een groter voorstander van 
openbare scholen maar nogmaals, de grondwet geeft aan dat het stichten van een school 
mag op grond van geloofsovertuiging. En waar gaat het hier nu werkelijk om? Lijst Duijndam 
is van mening dat van alle kanten alle stappen op de juiste manier zullen worden gezet. Ik 
begrijp dat nieuwe situaties soms vragen oproepen en als volksvertegenwoordigers dienen 
wij daar naar te luisteren. Naast nog voor het maatschappelijk draagvlak is de wet een 
houvast en Vlissingen zal met beiden op dit vraagstuk rekening moeten houden en ervaring 
moeten opdoen dus ik ben nu wel voor het voornemen van een islamitische school. Dank u 
wel. 
 
Vz. Mevr. Vork 
 
T. Vork: Dank u wel voorzitter. De VVD is altijd voor de grondwet en dat staat er ook 
doodgewoon maar we zijn wel tegen die islamitische school hier in Vlissingen. Wij vragen 
ons ook af, nog steeds, is er behoefte aan een islamitische school? Is dat onderzocht? Bij de 
islamitische gemeenschap? Ja, ik weet het… Er is gezegd dat de gemeente dat niet hoeft na 
te trekken maar voor ons is dat wel van belang. Gaat het ook niet over expansiedrift van 



SIPO? En wat wij heel belangrijk vinden, trekt het andere scholen niet leeg? Daarom zullen 
wij ook tegen stemmen. 
 
Vz. Dhr. Kleefman, POV 
 
R. Kleefman; Voorzitter, van het voorliggende voorstel kunnen we van alles vinden maar 
uiteindelijk zal de beslissing niet in dit huis maar in Den Haag plaatsvinden. Toch is er veel 
over te zeggen. Bijvoorbeeld fundamentele ideeën of bijzonder onderwijs überhaupt 
wenselijk is of zelfs onwenselijk is of dat de opname van een islamitische school in het plan 
van nieuwe scholen integratief of juist contra integratief is of dat het juist het verder creëren 
van een parallelle samenleving stimuleert. Dergelijke discussies worden vandaag de dag 
breeduit gevoerd. Echter, in het hier en nieuw is dit allemaal niet relevant. De wet is de wet 
en als SIPO conform de regels heeft gehandeld en kennelijk hebben ze dat… is de kans 
aanwezig dat de minister de aanvraag honoreert of deze raad nu ja of nee zegt. Toch heeft 
de POV fractie gerede twijfels met name over de gestelde prognose met betrekking tot de 
leerlingenaantallen. Twijfels die ook naar voren kwamen in de commissie Algemeen en 
Sociaal(CAS), naar voren gebracht door dhr. Bertijn van het CDA. Ook wij zijn van mening 
dat de vergelijking met de gemeente Heerlen behoorlijk spaak loopt. Het lijkt ons zeer 
onwaarschijnlijk dat de norm van 242 leerlingen binnen de gestelde termijn zou worden 
gehaald. We hebben het dan wel over 8 groepen van 30 leerlingen. Voorzitter, wij hebben 
geen twijfels over de cijfermatige som die door SIPO en het college is gemaakt. Dat zal 
ongetwijfeld kloppen maar om nu te veronderstellen, en die veronderstelling is nodig anders 
klopt de som niet, dat ook alle Middelburgse kinderen uit de doelgroep naar een Vlissingen 
komen is uiterst twijfelachtig en onwaarschijnlijk. Het is een aanname. Anders gezegd, de 
afstand kan een behoorlijk obstakel blijken te zijn waardoor we juist de prognose 
onvoldoende aannemelijk en realistisch vinden. Volgens de POV fractie is dat wel degelijk 
grond om de aanvraag af te wijzen. De opmerkingen in de CAS door de wethouder dat, en ik 
citeer: als we nee zeggen, fluit de minister ons terug, is overigens niet per definitie een juiste 
weergave van de werkelijkheid. Er zijn vele voorbeelden van gemeenten waarbij de minister 
een verzoek tot opname in het nieuwe plan van scholen heeft afgewezen. In art. 74 van de 
wet op primair onderwijs is in het eerste lid overigens sprake van een plan van nieuwe 
scholen. In het rvs is consequent sprake van een plan van scholen. Wij nemen maar aan dat 
dat kleine tekstuele verschil geen consequenties heeft, maar goed… dit terzijde. Kortom 
voorzitter, gelet op het voorgaande en met name onze twijfels over de gestelde prognose zal 
de POV fractie tegen dit voorstel stemmen. 
 
Vz. PvdA fractie mevr. Oreel 
 
F. Oreel: Dank u wel voorzitter. Ik wil me nog even niet uitlaten over het standpunt wat wij 
hebben. Ik denk dat het goed is dat de wethouder nog eens goed uitlegt hoe het met die 
prognose zit. In de commissievergadering is daar wat ons betreft niet een afdoende 
antwoord op gegeven en onze stem laten we daar van af hangen. Want wij zijn van mening 
dat als de prognose niet deugdelijk is dan behoren we tegen te stemmen. En is hij wel 
deugdelijk, en dat wil ik graag van de wethouder horen, dan kunnen we in principe niet 
anders dan het opnemen in het plan van scholen. Dus graag eerst de reactie van de 
wethouder.  
 
Vz. Dhr. Bertijn, CDA fractie 
 
C. Bertijn: Dank u voorzitter. Het CDA heeft in de commissievergadering duidelijk gemaakt 
dat het sterke twijfels heeft of de te stichten islamitische school voor primair onderwijs gaat 
voldoen aan de norm van 242 leerlingen. Er ligt weliswaar een berekening waarmee dit is 
aangetoond maar wij als CDA vragen ons af wat daarvan de realiteitswaarde is. De te 
stichten school wordt vergeleken met de islamitische school in Heerlen. Maar als die school 
in die dichtbevolkte omgeving niet verder komt dan 193 leerlingen, dan kun je niet anders 



dan concluderen dat de prognose voor Vlissingen niet kan kloppen. Daarom zal het CDA niet 
instemmen met het raadsvoorstel. Ik wil nog even reageren op mevrouw Duijndam. Ze sprak 
over het demoniseren van de islam en ik wil graag van haar weten of ze dat binnen deze 
raad of van raadsleden heeft vernomen. 
 
Vz. Dhr. Van Dalen, ChristenUnie 
 
C. van Dalen: Dank u wel voorzitter. De CU is absoluut voor vrijheid van onderwijs als er aan 
de eisen die daar door ons beleid aan voldaan wordt. Dus in die zin zijn wij daar wel voor. 
Maar wij stellen ook wel vragen over hoe een en ander uitgerekend is. We hebben 
verschillende dingen langs zien komen, dat duizelt allemaal een beetje dus de vraag is toch 
aan de wethouder om daar nog even wat over te zeggen. En wij wachten ook nog even af 
wat er misschien nog ingediend zou kunnen gaan worden. En dan heb ik dezelfde vraag als 
het CDA, dat viel mij ook op dat mevr. Duijndam over demonisering van de islam sprak. 
Even graag verduidelijking wat ze daarmee bedoelt. Bedoelt ze daar gewoon landelijk mee 
of bedoelt ze daar hier in de raad mee? 
 
Vz. Mevr. Elliott, D66 
 
J. Elliott: Dank u wel voorzitter. D66 is sowieso voorstander voor openbare scholen voor 
iedereen zodat al het geld wat voor onderwijs beschikbaar is gewoon naar openbare scholen 
kan gaan. Dat daar gezegd, zijn wij ook voor dat de wet voor iedereen gelijk is. En de wet 
zegt dat het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs dat aan de bij de wet te stellen 
voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de 
openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast waardoor voor het bijzonder 
algemeen vormend middelbaar en hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden 
geleend. En omdat wij allen gelijk zijn voor de wet en iedereen moet zich vormen aan de wet 
is het gewoon een wettelijke verplichting en daar gaan wij gewoon aan voldoen. En wat ik 
nog wel wil toevoegen; wij geloven wel dat het een aanzuigende werking zal hebben vanuit 
Middelburg. Als je nu al ziet dat er een school in Kapelle is waar kinderen vanuit Vlissingen 
en Middelburg dagelijks met de trein naartoe gaan. Ook omdat dat een speciale, niet 
levensovertuiging is. Dus wij zien niet in waarom dat omgekeerd niet zou kunnen.  
 
Vz.   Mevr. Kuipers, SP fractie. 
 
P. Kuipers: Dank u wel voorzitter. Vooropgesteld wil ik zeggen dat wij als SP fractie niet zijn 
tegen het stichten van een islamitische school. Ook wij zijn van mening dat de wet daar 
duidelijk in is. Wel willen wij dat er zorgvuldigheid in acht genomen wordt en dat er dus ook 
geen scholen onnodig gesloten moeten worden. Zoals in de commissie ook al onze vragen 
lieten blijken hebben wij daar wel ernstige zorgen over. Het kan zo maar zijn dat door de 
vestiging van deze school 1 of meerdere scholen niet meer aan de minimum eisen voldoet 
waardoor zij gedwongen zullen zijn om te sluiten. Als dan over 5 jaar blijkt dat ook deze 
islamitische school de eisen niet haalt moet ook deze school sluiten. Daarom vragen wij 
eigenlijk om een second opinion voor het onderzoek dat gedaan is omdat zoals geschetst is 
in de argumenten die ik ook in het amendement heb laten zetten, de SP van mening is dat 
het referentiekader genoemd in het raadsvoorstel absoluut niet representatief is voor de 
situatie in Vlissingen. Daarbij kan dan gekeken worden naar het onderzoek en dat er ook in 
de wet begrippen gebruikt worden die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Te denken 
daarbij valt aan: de begrippen van redelijke afstand en vergelijkbare gemeenten. In die 
gevallen is het aan de gemeente zelf om een uitspraak te doen en een oordeel te vellen over 
datgene wat door de aanvrager hiervoor wordt aangeleverd en is opgemerkt. Het 
voedingsgebied van de islamitische school in Heerlen is geografisch gezien reikt dat verder 
dan alleen de gemeente Heerlen en zodoende is die dus ook niet te vergelijken met de 
gemeente Vlissingen en Middelburg. Ook is het zo dat de geografische verschillen tussen 
Heerlen en het gebied Vlissingen/Middelburg niet meer van een redelijke afstand gesproken 



kan worden. Daarnaast is het ook zo, zoals dhr. Bertijn van het CDA aangaf, dat de 
islamitische school in Heerlen al 20 jaar bestaat en zij hebben nimmer aan de stichtingseis 
voldaan. Dus onze vraag is dan ook; gaat dat in Vlissingen dan wel haalbaar zijn. Wij zouden 
daar ook graag eerst een reactie van het college op willen hebben. Het amendement is 
inderdaad wel ingediend even in afwachting ook van wat het college nu dus gaat zeggen. 
 
Vz. : 50Plus fractie, dhr. Van Wezel. 
 
K. van Wezel: Dank u wel voorzitter. Het verbaast mij zeer, de reacties op de aanvraag van 
het SIPO om een islamitische school in onze gemeente te mogen oprichten. Hiervoor zijn 
regels door het ministerie opgesteld en de gemeente moet de aanvraag gewoon toetsen. 
Ambtelijk is het college geadviseerd, advies is her en der ingewonnen en nog zijn de partijen 
niet tevreden en willen ze eigenlijk dat de school er niet komt en dat vind ik eigenlijk wel 
pijnlijk. Zou er ook zo geredeneerd worden als het een reformatorische school zou zijn 
geweest of een vrije school of een joodse school. Ik denk het niet. 50Plus is een voorstander 
van alleen openbaar onderwijs, dat is ontegenzeggelijk. Echter, de wet leert ons dat er ook 
bijzonder onderwijs mag zijn en dus…. Waar gaat dit dan over? Wanneer een flink deel van 
de Vlissingse samenleving een school wil oprichten dan kan dat. De christelijke partijen 
weten dat als geen ander. Dus waarom dit zogenaamde formele gepraat om iedereen te 
laten merken dat we tegen de islam zijn? Waren we ook tegen de islam volgelingen  toen ze 
hierheen kwamen om hier bij te dragen aan de economie? Nee. We zijn tegen uitwassen van 
de islam in de wereld, alsook tegen alle uitwassen van welk geloof of politiek dan ook. Maar 
de meeste islamitische mensen werken gewoon mee aan de opbouw van ons land. En is de 
meeste tijd niets op aan te merken…. Uitzonderingen zijn er altijd. En moeten we hun dan 
het recht ontzeggen om een school volgens hun geloof en levensfilosofie op te richten? Wij 
van 50Plus vinden van niet. Controle zoals op elke school moet er gewoon zijn. Ook dat is 
ontegenzeggelijk. Maar op louter formele grond hebben wij als raad, volgens mij, in ieder 
geval al geen poot om op te staan en dat zou je ook niet moeten willen. Laat merken dat ook 
deze mensen hier gewoon welkom zijn en dat we ze waarderen. Daar hebben we meer aan 
dan aan al dat procedurele gedoe. 
 
Vz. : Het amendement waar de SP over sprak staat op uw Ipad dus u heeft dat amendement 
ook allemaal voor u. Ik ga nu even naar de wethouder want er is nu 1 grote vraag en die gaat 
over die prognose en de kwaliteit daarvan. Ik wil graag vragen aan de wethouder om daar de 
raad nog wat informatie over te geven en dan maak ik een tweede termijn. 
 
Wethouder Verhage: Ik heb een heleboel twijfels, allerlei suggesties/ideeën gehoord. Ik weet 
wel dat het model voldoet. Het is op de juiste manier ingevuld. Maar ik wil toch omdat u 
verdient dat ik hele juiste antwoorden ga geven wil ik vragen om 5 minuten te schorsen. 
 
Vz. : Prima, de vergadering is voor 5 minuten geschorst. 
 
Wethouder Verhage : We hebben goed even de consequenties besproken want ik denk van 
als wij iets willen moeten we duidelijk zijn en dan moeten we het ook duidelijk op een rijtje 
hebben en duidelijk beargumenteren waarom wel of niet. Het model dat gehanteerd is is 
volgens het college goed ingevuld. U stelt het model ter discussie, dat is heel duidelijk. U 
heeft daar argumentatie bij gegeven. Het is een theoretisch model. Volgens ons zijn alle 
regels daarbij gehanteerd. Het SIPO heeft Heerlen als vergelijkbare gemeente gekozen. De 
term vergelijkbaar is in de wet niet concreet te maken. En het is aan de raad om daar wat 
van te vinden. Als u zegt; wij vinden het niet vergelijkbaar, wij stellen het model ter 
discussie… is het aan u om te zeggen; wij wijzen het voorstel af.  Dat recht heeft u als raad. 
Ik wil u daar wel in meegeven dat u heel duidelijk ook beargumenteert waarom. Die 
argumentatie zal ook meegaan naar het ministerie indien u negatief beslist en daar zal ook 
zij aan gaan toetsen. En dat zal ook, mocht het verder tot een juridische procedure komen, 
daarin meegenomen worden. 



 
Er zijn dus 2 opties. U stemt er mee in om het mee te nemen in het plan van scholen of u 
stemt er niet mee in met een behoorlijke argumentatie. In het amendement is genoemd een 
second opinion. Ik wil even heel duidelijk stellen dat we verplicht zijn om voor 1 augustus een 
besluit te nemen. Dus een second opinion redden we niet voor 1 augustus. Dan wil dat 
zeggen, als we nu zeggen; we gaan inzetten op een second opinion, dat wij geen besluit 
nemen. En dan zal de minister terecht, en het SIPO, zeggen: jullie hebben zoveel tijd gehad, 
dat hadden jullie eerder moeten doen.  
 
Vz. PSR, mevr Kooger 
 
L. Kooger: Dank u wel voorzitter. Ik hoor het verzoek van de wethouder om argumentatie. 
Volgens mij heb ik die daarnet al volledig en uitgebreid gegeven.  Wij twijfelen gewoon of het 
voedingsgebied klopt in de aanvraag. Wij gaan tegen stemmen. 
 
Vz. LPV 
 
J. Dooms: Wij blijven bij een eerder ingenomen standpunt voorzitter. De modellen zoals die 
gebruikt zijn, zijn niet toepasbaar voor Vlissingen. 
 
Vz. Dhr. Portier, GroenLinks 
 
J. Portier: Wij nemen het model van SIPO niet in twijfel en wij zullen meegaan met het 
voorstel.  
 
Vz. Mevr. Duijndam. 
 
A. Duijndam: Ik zal eerst even de opmerking over de demonisering… dat waren de 2 vragen 
van CDA en CU. Dan zal ik het heel stellig zetten; hadden we deze discussie ook gehad als 
het over een andere school was geweest. Dat er een voldragen voorstel ligt dat voldoet aan 
de wettelijke eisen. Nu gaat het er alleen om dat het een islamitische school betreft. Daar wil 
ik het bij laten. 
 
P. Kraan: ik maak daar echt ernstig bezwaar tegen.. hetzelfde als de opmerkingen vanuit 
50Plus. Alsof het om de islam zou gaan…. Dat is absoluut niet het geval. Het gaat er om dat 
de onderliggende berekening en het gehanteerde model niet klopt. Het gaat er niet om dat 
het om een islamitische school gaat, het gaat er om dat de onderbouwing niet deugt. Daar 
gaat het om en ik vind het echt heel kwalijk dat de suggestie wordt gewekt alsof deze raad 
zich tegen de islam en tegen de school daarvan zou uitspreken. 
 
J. Dooms: Daar sluit ik me volledig bij aan. 
 
A. Duijndam: Het enige wat ik hierop nog wil zeggen is dat dit de 2e aanvraag is van het 
SIPO dus ik ga er vanuit dat zij een goed onderzoek daarnaar hebben gedaan.  
 
Vz. : mevrouw Vork 
 
T. Vork: Ik ben al een beetje afgekoeld maar… mijn buurman hier maait het gras voor mijn 
voeten weg. Meneer van Wezel, de discussie ging echt even de verkeerde kant op. U 
meneer van Wezel van 50Plus suggereert dus dat als een partij tegen wil stemmen, tegen 
een islamitische school is. Dat is pure onzin. Wij kennen allemaal de wet op het bijzonder 
onderwijs. Het gaat hier dus om de cijfers en wij zijn ook zeker bezorgd dat andere school 
leeg getrokken worden. Dus wilt u ons aub niet betichten van discriminatie. Totaal niet van 
gediend. 
 



K. van Wezel; Ik heb dat woord in ieder geval niet in mijn mond genomen dus u gaat te ver. 
 
T. Vork: Het ging er over dat als het een reformatorische school is, citaat; als het een joodse 
school is en weet ik veel wat voor scholen… hadden we dan ook zo gestemd. 
Ja, dan hadden we ook onze twijfels gehad.  
 
Vz. Dhr. Kraan 
 
P. Kraan; Ja, heel kort. Wij blijven bij ons standpunt. 
 
Vz. Mevr. Oreel. 
 
F. Oreel: Dank u wel voorzitter. In de eerste termijn had ik de vraag aan de wethouder 
gesteld, onderbouw die reactie die er gekomen is op de prognose.. de twijfel die er is over de 
prognose. Ze geeft als antwoord; het model is goed ingevuld. Bedoelt u nu te zeggen, want 
in onze beleving wordt er nu gemeten met 2 maten… Met gemeente en het voedingsgebied. 
Bedoelt u nu te zeggen dat dat kan op deze manier of want bedoelt u nu te zeggen? 
Want meten met 2 maten denken wij dat is niet de bedoeling. Dan geeft u ook aan; er zijn 2 
opties. Er wordt voor gestemd of er wordt tegen gestemd en dat zal ik dan overbrengen aan 
de minister. Maar op het moment dat het hier niet opgenomen wordt in het plan van scholen 
dan stuurt u de aanvraag toch in? Of hoe moet ik dat zien? Want ik dacht dat er dan een 
bezwaarmogelijkheid ontstaat. Wel bij de minister uiteraard. Tot slot; Is er een 
mogelijkheid… want u gaf ook aan het tijdspad.. Voor 1 augustus moet dit rond zijn. We 
hebben nog een reserveraad staan volgende week. Is er een mogelijkheid in de komende 
week helderheid te krijgen over die prognose? Ik heb anderen het ook al horen zeggen; als 
we met elkaar een zorgvuldig besluit kunnen nemen… dat zou me echt wat waard zijn. Dus 
ik weet niet wat er in een week nog allemaal gedaan kan worden maar is het een optie dat u 
het voorstel van de agenda haalt en dat we volgende week gaan kijken? 
 
Vz.: Dhr. Bertijn, CDA. 
 
C. Bertijn: Ik wil eerst nog even kwijt dat ik me bijzonder gestoord heb aan de suggestieve 
opmerkingen van 50Plus en Lijst Duijndam. Er is geen enkele reden om te veronderstellen 
dat het gaat om de islam zelf dus ik vind het behoorlijk suggestief om collega raadsleden van 
discriminatie te beoordelen. Dan nog even over de inhoud. Model of geen model, puur 
redenerend op boeren verstand zeg ik Heerlen en Vlissingen/Middelburg zijn niet 
vergelijkbaar. En als er daar 193 zijn gaan er hier nooit 242 komen.  
 
Vz. : Dhr. Van Dalen, CU. 
 
C. van Dalen: Ik ben ook niet tevreden over de antwoorde van mevr. Duijndam maar we 
laten het er maar bij zitten. De CU is absoluut voor vrijheid van onderwijs als dat aan de 
eisen voldoet die de wet daarvoor geeft. Even naar de wethouder toe… Ja, het is natuurlijk 
wel aardig om te zeggen: 1 augustus gaan we niet halen maar waarom zitten we er dan nu 
pas over te praten? Hadden we het niet eerder kunnen behandelen? U weet het al een jaar 
geloof ik… dan hadden we niet in tijdnood gekomen eerlijk gezegd. Daar wil ik het even bij 
laten. 
 
Vz. Mevr. Elliott, D66 
 
J. Elliott: Dank u wel. Discriminatie of niet… ik moet wel zeggen; wij vinden deze discussie 
heel ongemakkelijk want met deze discussie geef je toch een bepaald signaal af wat 
verkeerd uitgelegd kan worden of het nou wel of niet zo bedoeld is. Dat willen wij absoluut 
niet… een prognose, of die nou door wie wordt aangenomen, is altijd koffiedik kijken. Die kun 
je altijd pas achteraf rechtvaardigen dus daar kunnen we nu van alles van vinden maar dat 



kun je toch vooraf niet doen. Het voldoet aan de wettelijke eisen dus gewoon instemmen 
zouden wij zeggen. 
 
Vz.: Dhr. Kraan. 
 
P. Kraan: Ik vind dat een beetje makkelijk mevrouw Elliott. Want u zegt; die prognose voldoet 
aan de eisen. Ja, hij is netjes ingevuld en dat is allemaal wel waar maar de gegevens 
waarop die is gebaseerd die kloppen niet. En daar zit de crux. Afgezien van de verdere 
discussie die ook ongemakkelijk is, dat ben ik volstrekt met u eens, maar je moet wel heel 
zuiver blijven kijken. Niet alleen of het netjes is ingevuld maar ook: klopt de vergelijking en is 
het enigszins aannemelijk dat die prognose ook juist is.. en dat is het niet. Daarom zijn wij 
het daar niet mee eens. 
 
Vz.: Reactie mevr. Elliott 
 
J. Elliott: Dat is jullie mening.  
 
Vz.: Dhr. Bertijn 
 
C. Bertijn: Er is geen sprake van een mening, er is sprake van een feit. Dat is iets anders. Ik 
wil er niet te diep op ingaan nu, maar als u weet dat van de 193 leerlingen in Heerlen slechts 
55% afkomstig is uit Heerlen zelf. Er is gerekend in de prognose voor Vlissingen/Middelburg 
met 3,5%, er van uit gaande dat 100% van de leerlingen van die school in Heerlen uit 
Heerlen zelf afkomstig was maar dat is niet zo, dat was maar 55%. Dan kom je op een 
percentage van 1,9% en als je dat toepast op de leerlingen van Vlissingen en Middelburg 
dan zit je ver onder de stichtingsnorm. 
 
Vz. Dhr. Tromp, SGP 
 
C. Tromp: Voorzitter, dank u wel. De SGP is voor bijzonder onderwijs maar niet voor een 
moetje op het laatste moment op basis van een onderzoek waar we te veel twijfels over 
hebben. 
 
Vz. : Mevr. Kuipers, SP fractie 
 
P. Kuipers: Dank u wel voorzitter. Ik wil even reageren op wat mevrouw Verhage zei. Zij 
geeft aan dat als wij nu nee zouden stemmen of als wij nu geen besluit zouden nemen dat 
de staatssecretaris dan zou zeggen; jullie hebben genoeg tijd hiervoor gehad. Daar ben ik 
het niet mee eens. Ten eerste heeft de islamitische school de stukken moeten inleveren voor 
1 april. Wij hadden in mei ook een besluitenraad. Als dit op de agenda geplaatst was van de 
besluitenraad in mei, dan hadden wij alle tijd gehad om dus nog een second opinion te 
kunnen doen en te kunnen beoordelen. Dan hadden wij de instrumenten die wij mogen 
gebruiken als raadsleden ook kunnen gebruiken. Nu worden wij weggestopt in een hoekje 
waar wij eigenlijk geen keuzevrijheid meer hebben. Omdat de termijn dus zo is opgeschoven 
dat we dus niet eens meer een keuze hebben. Ik zou dan bijvoorbeeld ook zeggen: wat als 
we geen besluit nemen en wel die second opinion laten uitvoeren. Dan moeten we maar 
allemaal in augustus nog een keertje terugkomen in ons reces om hier alsnog een besluit 
over te nemen als dat onderzoek opnieuw gedaan is. Ik vind het een beetje te makkelijk om 
dan tegen ons te zeggen van ja, jullie hebben er genoeg tijd voor gehad want daar ben ik het 
absoluut niet mee eens. Daarnaast ben ik dan dus genoodzaakt om mijn amendement in te 
trekken omdat die dus niet mogelijk is zoals ook aangegeven wordt. Maar ik wil toch wel 
hierbij aangeven dat ik me wel ongemakkelijk in een hoek geduwd voel door deze manier 
van werken door het college. En daarbij wil ik dan ook aangeven dat wij dan genoodzaakt 
zullen zijn tegen dit besluit te moeten stemmen terwijl wij in principe voor het stichten van 
een islamitische school zijn. Dat gaat dus eigenlijk tegen mijn eigen principes in waar ik 



ontzettend veel moeite mee heb en dat vind ik dan wel, in dit geval, verwijtbaar aan het 
college. Dan wil ik toch vragen hoe u daar over denkt, dat voorstel wat ik net zei om toch die 
second opinion uit te voeren. 
 
Vz.: mevrouw Vork. 
 
T. Vork: Ik wil alleen maar zeggen: chapeau! 
 
Vz. Dhr. Van Wezel, 50Plus 
 
K. van Wezel: Dank u wel voorzitter. Ik zet de opmerkingen van de POV, CDA en VVD verre 
van me af. Ik heb het woord discriminatie niet in de mond genomen. Ik heb denk ik vrij aardig 
aangegeven hoe wij hierin zitten. 
 
Vz. : dhr. Kraan 
 
P. Kraan: Het klopt wel dat u dat niet gezegd heeft maar u impliceert dat er gediscrimineerd 
wordt naar de islam om wat u zegt: zou het ook zo zijn bij scholen van reformatorische… 
Ja, u heeft geïmpliceerd dat we dan anders zouden denken, dat we dan anders 
overwegingen zouden maken dan dat we in dit geval doen om de islam… 
 
Vz.: Ik stel voor dat we deze discussie stoppen. Ik kijk nog even in de richting van het 
college. Er zijn nog een aantal vragen gesteld  
 
C. van Dalen: Voorzitter, bij interruptie. Misschien kan het helpen als ik vraag aan de 
wethouder of er een mogelijkheid is om aan de minister te vragen om misschien nog wat 
meer tijd te krijgen. Dan gaan er ineens wat openingen komen denk ik. 
 
Vz.: Wethouder Verhage 
 
Wethouder Verhage: Op die laatste vraag… Ik kijk ook heel even naar de ambtenaar die hier 
bijna alles van weet maar dat is een heel nieuw fenomeen in het geheel denk ik. Vragen 
kunnen we altijd.  
Er zijn een paar vragen gesteld, met name over dat u zegt wij hebben daar heel kort de tijd 
voor gehad. U ziet ook, in januari is de aanvraag ingediend. U zegt ook, we hadden al eerder 
een besluitenraad. De toetsing die wij moesten doen, de extra informatie die we hebben 
moeten opvragen, nog een keer een toetsing, nog een keer een weging… dat redt je niet 
binnen 1 maand. Dat kan ik u verzekeren want daar gaat heel veel tijd en heel veel 
rekenwerk en heel veel zorgvuldigheid aan vooraf. Dus dat u zegt; we komen in tijdnood. Ja, 
in januari ingediend en het is nu juni. Er is een half jaar overheen gegaan maar ik denk, er is 
in dat half jaar is er heel intensief gerekend en er alles aan gedaan om de helderheid boven 
tafel te krijgen. Dat kan ik u verzekeren. Er staat ook: wat willen we bereiken? Conform art. 
74 lid 2 van het WPO, een wettelijke verplichting om hier voor 1 augustus 2019 een besluit 
over te nemen. Dat staat ook heel duidelijk in het geheel wat wij aan u voorgelegd hebben. 
Dus ja, dan zeg je een second opinion. Ik durf u eerlijk te zeggen; een second opinion binnen 
1 week, binnen 1 maand, binnen 2 maanden dat red je niet. Daar moet je een onafhankelijk 
iemand voor zoeken, daar moet je onafhankelijk bureau voor zoeken en dan denk ik daar 
gaat én kosten én moeite, en vooral tijd mee gemoeid. Ik durf bijna te garanderen dat dat 
nooit voor 1 augustus klaar zal zijn. En als wij niet voor 1 augustus een besluit hebben 
genomen dan kunnen wij daarop terug gefloten worden. 
 
Vz.: Mevrouw Kuipers, SP 
 
P. Kuipers: Wat heeft dat terugfluiten dan voor consequenties. Want een keer teruggefloten 
worden dat wordt iedereen wel maar ik me niet echt inbeelden wat dat inhoudt. 



 
Wethouder Verhage; Als wij niet besluiten voor die tijd dan kan dat juridische consequenties 
hebben. Het SIPO kan bezwaar aantekenen bij de minister van ik heb in januari volgens de 
officiële normen een aanvraag ingediend bij de gemeente Vlissingen. De gemeente 
Vlissingen heeft het getoetst, heeft aanvullende informatie opgevraagd, heeft nog een keer 
getoetst. Het is nu voorgelegd in de raad in een plan van scholen. Het is aan de raad om het 
wel of niet op te nemen in het plan van scholen. 
 
Vz.: interruptie van mevrouw Oreel. 
 
F. Oreel: Dank u wel. Ik hoor de wethouder heel veel twijfel in haar antwoorden leggen en ik 
zou op zijn minst denken dat een week dat er echt helderheid op die vragen kan komen. Is er 
uitstel mogelijk, wat is er in een week te toetsen noem het allemaal maar op zodat we 
gewoon een gedegen besluiten kunnen nemen. Ik weet nu niet wat ik moet besluiten hoor 
want ik krijg… het is alleen maar twijfel wat we hier horen. 
 
Vz. : dhr. Dooms 
 
J. Dooms: Het gaat voor de LPV helemaal niets uitmaken want dat zouden ze een nieuw 
model moeten uitvinden en ik kan u verzekeren, dat gaat wel langer dan een jaar duren. 
 
Wethouder Verhage: Langer dan een jaar durf ik niet te zeggen maar in ieder geval binnen 1 
week redden we dat niet, dat is in ieder geval wel heel duidelijk. Ik probeer juist helderheid te 
geven en te doen dus… Uitstel bij het ministerie vragen daar kan ik geen antwoord op geven 
want wij hebben nog geen contact met het ministerie gehad. Dat kunnen wij morgen doen, 
aan het ministerie vragen of dat een mogelijkheid is om uitstel te krijgen… dat weet ik dus 
niet. Verder weet ik wel dat als wij geen uitstel krijgen dat we dan wel een besluit moeten 
nemen. En het is juridisch juist en u ziet het ook in het geheel en ik denk van … 
 
F. Oreel; voorzitter, bij interruptie. Door de twijfelachtige beantwoording maakt de wethouder 
het mogelijk dat raadsleden tegen kunnen stemmen. Dat is mijn standpunt. 
 
Vz. : Dat is ieder zijn eigen afweging. Ik ga zo even met een voorstel van orde komen. Ik kijk 
even of de wethouder nog wat wil toevoegen aan haar beantwoording. 
 
Wethouder Verhage: Ik probeer zo helder mogelijk te zijn maar als er twijfels zijn…. De enige 
twijfel die ik heb is dat wij niet weten of het ministerie ons uitstel gunt. Dat is het enige. 
 
Vz.: Dan stel ik voor dat we hiermee de reactie van het college afronden en dat ik even u 
aankijk. Want eigenlijk is het is die suggestie nu eigenlijk min of meer gedaan. U begrijpt, ook 
met het oog op de klok, dat wij in principe na dit agendapunt gaan schorsen en dat wij 
volgende week verder gaan. Dat is helder. Dat betekent dat conform de suggestie die is 
gedaan dat ik aan u voorleg, want u gaat daar zelf over, of u vanavond een besluit wilt 
nemen of dat u zegt; nee, ik wil die extra informatie hebben en daarop wachten. Om daar 
even een lijn in te trekken want het is natuurlijk een mogelijkheid om het door te schuiven 
naar volgende week. 
 
P. Kraan: Nee is gewoon een heel helder besluit en ik stel voor dat we gewoon vanavond, 
nu, hier over dit voorstel stemmen. 
 
Vz.; Ik doe even een rondje. Er is duidelijk dat u vanavond wilt stemmen. Ik kijk naar de 
indieners van het amendement. 
 
P. Kuipers: Het amendement wordt ingetrokken. Dan zullen we tegen moeten stemmen 
helaas. 



 
Vz.: Helder, u heeft dat uitgebreid toegelicht. Hiermee is het amendement van tafel. Dat 
betekent dat wij nu het voorstel in stemming brengen. 
Wethouder Verhage: 
 
Wethouder Verhage: Mag ik nog 1x een voorstel doen want het dictum zal veranderd moeten 
worden als wij nu gaan stemmen en dat willen we nog eventjes, helaas, met een kleine 
schorsing doen om het dictum aan te passen zodat er dan een stemming kan plaatsvinden. 
 
Vz.: dhr. Kraan. 
 
P. Kraan: Betekent dit dat hier een voorstel ligt waar alleen voor gestemd kon worden en als 
er tegen gestemd wordt, moet het veranderd worden? Dat lijkt me nou echt sterk. 
 
Vz.: Ik aarzel nu ook omdat er een voorstel is ingediend bij de raad en het heel lastig is om 
dat nu nog op dit moment te gaan wijzigen.  
 
Wethouder Verhage: Het gaat over het eerste dictum: op aanvraag van SIPO een 
islamitische school op te nemen en dat zal dan ‘geen’ islamitische school op te nemen 
moeten worden als het een negatief besluit zal zijn. 
 
Vz.: Mevrouw Verhage, dit voorstel gaat nu in stemming en daar wordt voor of tegen 
gestemd. De consequentie van het tegenstemmen is dat de school niet wordt opgenomen in 
het plan van scholen.  
 
Wethouder Verhage: Maar ik zou willen verzoeken om daar een goede argumentatie  aan 
ten grondslag te leggen.  
 
Vz.: Die ligt vast in het verslag van de vergadering. 
 
Wie is er voor het voorstel: De fracties van GroenLinks, Lijst Duijndam… 
 
C. van Dalen: mag ik een stemverklaring afleggen? 
Ik ga voor het voorstel stemmen en de reden is dat ik vind dat het college in gebreke 
gebleven is naar de islamgemeente toe door dit te laat bij ons neer te leggen. En dan voldoe 
ik gewoon aan wat de wet mij opdraagt en daar ruimte voor te geven dus stem ik voor. 
 
Vz: dank u wel… en ook D66 is voor. 
Wie is tegen? 
De fracties van de LPV, VVD, POV, PvdA, CDA, SGP… 
 
P. Kuipers: Mag ik ook een stemverklaring afleggen? Ik wil daar toch echt heel duidelijk bij 
zeggen dat ik niet tegen het stichten van een islamitische school ben. 
 
Vz.: Dat heeft u uitgebreid toegelicht. 
 
J. Dooms: Voorzitter, de fractie van de LPV -1. Dhr. Van Heek heeft zich verschoond. 
 
Vz.: Ik maak de stemming even af. De SGP was tegen, 50Plus was tegen en de PSR was 
tegen. 
 
K. van Wezel: 50Plus is half voor en half tegen. 
 
Vz.: Daarmee is het voorstel zoals het voorligt verworpen en dat betekent dus dat een 
islamitische school wat u betreft niet wordt opgenomen in het plan van scholen. 



Bijlage bij art. 34 vragen CDA 26 augustus 2019 

 

Beoordeling aanvraag  

De aanvraag is op tijd ingediend. Alle vereiste gegevens zijn geleverd. Het gaat er bij de beoordeling 

van de aanvraag niet om of een Islamitische school in Vlissingen al dan niet wenselijk is, maar of de 

aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen. Volgens artikel 77 van de Wpo moet de gemeenteraad een 

bijzondere school opnemen in het Plan van scholen als het schoolbestuur aantoont dat de 

stichtingsnorm wordt gehaald. De stichtingsnorm voor Vlissingen is 242 leerlingen. Dit minimum 

aantal leerlingen moet vijf jaar na de startdatum op de school aanwezig zijn en dit moet gedurende 

15 jaar daarna in elk geval zo blijven.  

De aanvraag van SIPO is getoetst aan de wettelijke eisen. In dat kader is, zoals is voorgeschreven, 

vastgesteld of: 

I. er sprake is van een in de wet vastgelegde richting? Voldoet 

II. de prognose op de juiste manier is opgesteld; Voldoet 

III. de gekozen vergelijkingsgemeente vergelijkbaar is; 

Voldoet Niet (ligging, leerlingendichtheid en adressen per km2) 

IV. het belangstellingspercentage voor Islamitisch onderwijs op de juiste manier is toegepast;  

Voldoet Niet (1,9% ipv 3,5%) 

V. er binnen een redelijke afstand een school van de desbetreffende richting is en er op die 

school plaatsruimte aanwezig is. Voldoet 

I. In de wet vastgelegde richting 

Aan de wettelijke eis dat er sprake moet zijn van een in de wet vastgelegde richting wordt voldaan. 

Dit blijkt uit de statuten.  

II. Prognose 

De prognose is op de juiste manier opgesteld. SIPO heeft voor de prognose de actuele PRIMOS-

prognose gehanteerd. Het Primos-model levert een prognose van het aantal inwoners, het aantal 

huishoudens, de woningvoorraad en de kwantitatieve woningbehoefte. De prognose voldoet aan de 

eisen van de Rijksregeling 'Modelprognose basisonderwijs 2013’. De prognose geeft, zoals vereist, 

inzicht in het te verwachten aantal leerlingen in de komende 20 jaar.  

III. Vergelijkbare gemeente. 

In Vlissingen is geen basisschool op Islamitische grondslag aanwezig. De aanvraag is daarom, zoals is 

voorgeschreven, onderbouwd met een prognose op basis van het belangstellingpercentage voor 

Islamitisch onderwijs in een vergelijkbare gemeente waar Islamitisch basisonderwijs gegeven wordt. 

Het begrip ‘vergelijkbaar’ is niet uitgewerkt in de wet. De RVS heeft overwogen (uitspraak 29 maart 

2017, ECLI:NL:RVS:201 7:865), dat het doel van de vergelijking erin is gelegen de vraag te 

beantwoorden of aannemelijk is dat de op te richten school ten minste de stichtingsnorm haalt. Uit 

de Memorie van Toelichting bij de Wet op het basisonderwijs en uit jurisprudentie valt af te leiden 

dat de volgende factoren van belang zijn bij het bepalen van de mate van gelijkheid: 

1. aantal inwoners  

2. bevolkingssamenstelling (percentage niet-westerse inwoners met een Islamitische 

achtergrond) 



3. leerlingdichtheid (het aantal basisschoolleerlingen per km2) 

4. ligging van de gemeente 

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak nr. 200902283, van 18 

november 2009) is de beoordeling van de vergelijkbaarheid van gemeenten niet beperkt tot de 

genoemde vier factoren. Deze factoren moeten worden beschouwd als mogelijk relevante 

voorbeelden van beoordelingscriteria. De situatie in een concreet geval is bepalend voor de vraag 

welke criteria bij de beoordeling van de vergelijkbaarheid van gemeenten relevant zijn. Uit de 

wetsgeschiedenis blijkt voorts dat gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke 

vergelijkbaarheid tussen gemeenten (Tweede Kamer 1992-1993, kamerstuk 23070, nr.13, p.24). Voor 

Vlissingen geldt een stichtingsnorm van 242 leerlingen. De vergelijking van Vlissingen-Middelburg op 

bovenstaande factoren met Heerlen levert het volgende beeld op.  

1. Factor aantal inwoners (vergelijkbaar) 

Vlissingen en Middelburg hebben 92.788 inwoners. Heerlen 86.762 inwoners.  

2. Factor bevolkingssamenstelling (vergelijkbaar) 

Het percentage niet-westerse inwoners met een Islamitische achtergrond in Vlissingen en 

Middelburg komt met 3861 inwoners uit op 4,16%. In Heerlen gaat het om 4.301 inwoners en 

bedraagt het percentage 4,96%. 

3. Factor leerlingdichtheid (niet vergelijkbaar) 

Vlissingen-Middelburg: 93. Heerlen: 131. 

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschil in km2: Vlissingen-Middelburg 82,7 

km2 land en Heerlen 44,94 km2 land.  

4. Factor ligging van de gemeente (niet vergelijkbaar) 

Voor de vergelijking van de factor ligging van de gemeente is gekeken naar de volgende aspecten en 

de beschikbare gegevens hierover: 

a. meerdere kernen; 

b. geografische ligging/aangrenzende bebouwing 

c. stedelijkheid/omgevingsadressendichtheid 

De vergelijking wijst het volgende uit. 

Vlissingen en Middelburg bestaan uit meerdere kernen die op grote afstand en gescheiden van elkaar 

liggen en bovendien ver van de gewenste plaats van de school (Arnemuiden, Sint Laurens, Ritthem, 

Nieuw- en Sint Joostland, maar ook Middelburg zelf).  

Heerlen kent ook een aantal kernen, waaronder Heerlen, Hoensbroek en de buurtschappen 

Benzenrade, Hondsrug, Schurenberg en Ten Esschen. Heerlen kent een uitgestrekte bebouwing, 

waarin de wijken & kernen veelal dicht tegen elkaar liggen, met een zekere scheiding door een aantal 

doorgaande hoofdwegen.  

Heerlen heeft aangrenzende bebouwing van Brunssum en Landgraaf en ligt centraal in Zuid-Limburg. 

Vlissingen-Middelburg kennen geen aangrenzende bebouwing en grenzen vooral aan water.  

De omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per vierkante kilometer) wordt gebruikt voor de 

mate van verstedelijking. Zowel voor Vlissingen, Middelburg en Heerlen afzonderlijk is die mate 2. De 

vraag is of voor het totale gebied Vlissingen-Middelburg deze mate ook nog geldt. Want wanneer het 



aantal huishoudens per km2 wordt gebruikt komt Vlissingen-Middelburg uit op 552 en Heerlen op 

1002. Uit deze cijfers blijkt dat de verstedelijking tussen Vlissingen-Middelburg (als totaal) en Heerlen 

sterk afwijkt. 

 

IV. Toepassing belangstellingspercentage 

Het belangstellingspercentage is op onjuiste wijze toegepast. In Heerlen is 1 Islamitische basis school 

gevestigd, El Wahda. De school wordt door 193 leerlingen bezocht. Het totaal aantal leerlingen dat 

een basisschool in Heerlen bezoekt bedraagt 5.558. Het belangstellingspercentage in Heerlen voor 

Islamitisch basisonderwijs komt volgens het SIPO daarmee uit op 3,5%. Maar uit cijfers van de El 

Wahda blijkt dat de basisschool in Heerlen een streekschool is (dus een veel groter voedingsgebied 

heeft dan alleen Heerlen).  Het aantal leerlingen uit Heerlen dat deze school bezoekt is 107 (55,4%). 

Het belangstellingspercentage is dus geen 3,5% maar 1,9% (107/5.558). Om te bepalen of de 

stichtingsnorm voor Vlissingen van 242 leerlingen wordt gehaald heeft SIPO het onjuiste 

belangstellingspercentage van 3,5% in Heerlen afgezet tegen de basisgeneratie van Vlissingen-

Middelburg. De basisgeneratie in Vlissingen-Middelburg bedraagt in 2020 7.729 kinderen. SIPO 

berekent de belangstelling voor de Islamitische school dan ook op 271. Toepassing van het juiste 

belangstellingspercentage van 1,9% geeft voor de school in Vlissingen een aantal van 147 in 2020, in 

2025 van 138 en in 2040 van 147. 

V. Andere school op redelijke afstand met plaatsingsruimte 

De gemeente moet bij de beoordeling meewegen of er binnen een redelijke afstand een school is 

van dezelfde denominatie (islamitisch) waar plaatsruimte aanwezig is (artikel 78 Wpo). Als dit het 

geval is dan mogen de leerlingen die binnen de redelijke afstand wonen niet meegeteld worden bij 

de berekening van het te verwachten aantal leerlingen van de te stichten school.  

Een correctie van het berekende aantal verwachte leerlingen uit deze delen van Vlissingen-

Middelburg is niet nodig. De wijze waarop het verwachte aantal leerlingen is berekend voldoet aan 

de eisen.  

Vergelijkbaarheid Heerlen 

Wanneer rekening wordt gehouden met de factor ligging en omvang van het voedingsgebied 

Vlissingen-Middelburg dan is het niet aannemelijk dat in de gemeente Middelburg en even grote 

belangstelling is als in Vlissingen. Het landoppervlak van Vlissingen-Middelburg is bijna twee keer zo 

groot als dat van Heerlen. Leerlingen van een Islamitische school in het Middengebied van Vlissingen 

krijgen daardoor te maken met grotere reisafstanden dan in het meer compacte Heerlen. Dit kan 

voor sommige ouders reden zijn om daarom toch maar voor een school dichtbij huis te kiezen, wat 

niet zal bijdragen aan het halen van de stichtingsnorm.  

Hoewel er sprake is van getalsmatige overeenkomsten is er ook sprake van aanzienlijke verschillen 

tussen de gemeente Heerlen en het voedingsgebied Vlissingen-Middelburg. Heerlen kan daarom niet 

aangemerkt worden als referentiegemeente. Beter was het geweest wanneer het voedingsgebied 

van de school in Heerlen was vergeleken met het voedingsgebied voor de school in Vlissingen. De 

aanvraag kan daarom niet goedgekeurd worden.  
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ONDERWERP

Vragen artikel 34 RvO Fractie CDA inzake “uitgaande brief Stichting Islamitische Primair 
Onderwijs te Breda (SIPO)”

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
In de bijlagen treft u de brief, met bijlage, aan die verzonden is aan de Stichting Islamitisch 
Primair Onderwijs te Breda. Het betreft het raadsbesluit dd 27 juni 2019 inzake het niet 
opnemen islamitische school in het Plan van scholen. Het CDA heeft hierover de volgende 
vragen:

Vraag 1
Volgens het CDA beoordeelt het college het verzoek van de Stichting Islamitisch Primair 
Onderwijs niet inhoudelijk. Is het college dat met ons eens, en zo niet kan het college dan 
duidelijk maken waar die inhoudelijke beoordeling uit blijkt

Vraag 2
Is het college het, bij nader inzien, met het CDA eens dat in de brief een deugdelijke 
onderbouwing van de afwijzing opgenomen had moeten worden, in de lijn van de bijlage 2 
bij deze vragen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom heeft het college er dan voor gekozen 
dat niet te doen?

Vraag 3
Is het college het met het CDA eens dat het tegenover de SIPO niet van behoorlijk bestuur 
getuigt om in reactie op hun verzoek geen afwijzing te sturen waarin helder wordt uitgelegd 
waarom de gemeenteraad niet heeft ingestemd met hun verzoek.

Ons antwoord op de vragen
Bij brief van 16 juli 2019 hebben wij SIPO meegedeeld dat de gemeenteraad eerder besloot 
om de islamitische school niet op te nemen op het plan van scholen. Wij hebben dit 
raadsbesluit met de verslaglegging, op grond van artikel 83, lid 4 van de Wet primair 
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onderwijs, aan SIPO meegedeeld. SIPO is hiertegen in administratief beroep bij de minister 
gegaan.

Inmiddels hebben wij besloten om door onze externe juridisch adviseur Justion een 
verweerschrift op te laten stellen. In dit verweerschrift worden alle door de gemeenteraad in 
de openbare vergaderingen aan de orde gestelde argumenten meegenomen. Dit 
verweerschrift zullen wij met een aparte raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad ter 
kennis brengen.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief administratief beroep SIPO tegen besluit gemeenteraad 27 juni 2019

Geachte heer/mevrouw,

Op 29 augustus 2019 hebben wij van de Dienst Uitvoering Onderwijs, namens de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een afschrift ontvangen van het door SIPO ingediende 
beroepschrift.

SIPO gaat in beroep tegen uw besluit van 27 juni 2019 om de islamitische school niet op te 
nemen op het plan van scholen. Als gronden geeft zij hierbij aan dat het besluit van de 
gemeenteraad onvoldoende gemotiveerd is. De minister verzoekt om een verweerschrift 
terzake.

Wij hebben besloten om door onze externe juridisch adviseur Justion een verweerschrift op te 
laten stellen. Alle door uw raad ingebrachte overwegingen geven wij mee ter onderbouwing 
van het verweerschrift. Wij zullen u nader informeren over de definitieve uitkomst hiervan. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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