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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief verweerschrift administratief beroep SIPO tegen besluit gemeenteraad 27 
juni 2019

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 september 2019 hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de totstandkoming van 
bovengenoemde verweerschrift. Deze week hebben wij ingestemd met het door Justion 
opgestelde verweerschrift wat naar de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen is 
gestuurd. Er was door het ministerie hiervoor uitstel verleend tot 26 oktober 2019.

In het verweerschrift worden de door de gemeenteraad in de openbare vergaderingen aan 
de orde gestelde argumenten gerubriceerd en uitgewerkt. Daarmee zijn dit de gronden van 
het verweer, waarmee geconcludeerd wordt dat SIPO onvoldoende heeft aangetoond dat 
aan de stichtingsnorm kan worden voldaan en dat de aanvraag tot opneming in het Plan dus 
terecht niet is ingewilligd.

Wij verwachten dat de minister, voordat hij een besluit neemt, nog een hoorzitting zal 
houden. Besluitvorming door de minister moet uiterlijk 31 december 2019 plaatsvinden.



Blad 2 behorend bij 1130491 / 1141704

Als bijlage doen wij u het verweerschrift toekomen en vertrouwen erop u hiermee voldoende 
te hebben geïnformeerd.

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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Geachte Minister, 

De gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen (hierna: 'de gemeenteraad') heeft 

kennisgenomen van het administratief beroepschrift van de Stichting Islamitisch Primair 

Onderwijs (hierna: 'SIPO') van 26 augustus 2Ó19 en uw uitnodiging daarop verweer te 

voeren met uitstel tot 24 oktober 2019. Daarvan maakt de gemeenteraad door deze 

gebruik en heeft mij, door tussenkomst van het college van burgemeester en 

wethouders, gemachtigd in dat kader alles te doen wat nodig is. 

De op de zaak betrekking hebbende stukken treft u bijgaand aan, voorzien van een 

inventarislijst (bijlage 1). 

I Inleiding 

SIPO heeft - zoals zij in haar beroepschrift terecht stelt - op 28 januari 2019 een 

aanvraag ingediend als bedoeld in artikel 76 lid 1 Wet op het primair onderwijs (hierna: 

KvK 20146812 • B1W NL8175.10.461.B01 • Justion Advocaten is een maatschap van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Opdrachten worden slechts aanvaard en 

uitgevoerd na acceptatie van onze algemene voorwaarden waarin de aansprakelijkheid van de maatschap en haar advocaten is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de 

geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar overeengekomen eigen risico van de maatschap. De algemene voorwaarden 

worden bij aanvang van een eerste opdracht en op eerste verzoek versrrekt en zijn tevens voor u zichtbaar op onze website onder www.justionadvocaten.nl onder 'algemene voorwaarden'. 
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De stichtingsnorm is er niet voor niets. Het is (vanuit de bedoeling van de wetgever) niet 

wenselijk dat de opheffingsnorm feitelijk de stichtingsnorm wordt. Een school zou dan na 

een (proefondervindelijke) kennelijke overschatting, zolang men boven de 

opheffingsnorm blijft, kunnen (voort)bestaan zonder ooit aan de stichtingsnorm te 

voldoen. 

Democratische besluitvorming 

De gemeenteraad heeft na een uitvoerige discussie met concrete (rekenkundig 

onderbouwde) vragen over aannames en percentages uit de prognose besloten om het 

raadsvoorstel te verwerpen. Er was in de visie van de gemeenteraad onvoldoende 

(geloofwaardige) basis voor het raadsvoorstel. Juist ook daarom heeft de wetgever dit 

proces in handen van de gemeenteraad gelegd, als democratisch (controle) instrument 

voor het opstellen van het Plan. Rekening houdend met de concrete lokale 

omstandigheden ligt het primaat bij de gemeenteraad. 

III Conclusie 

Op grond van voorgaande concludeert de gemeenteraad dat SIPO onvoldoende heeft 

aangetoond dat aan de stichtingsnorm kan worden voldaan en dat de aanvraag tot 

opneming in het Plan dus terecht is afgewezen. 

Hoogachtend, 
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