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Aan:   de politieke partijen in de gemeente Kapelle; 
  de raadsfracties van de politieke partijen in de gemeente Kapelle 
cc.  College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kapelle 
 
Onderwerp: verkiezingsprogramma GR 2010 – 2014 
 
 
Kapelle,  2 november  2009. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Mogelijk bent u bezig met het opstellen van uw verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Facetscholen denkt hierin graag met u mee en 
dit is dan ook de reden dat ik, namens bestuur en directie van Facetscholen door middel van 
deze brief puntsgewijze (en met een knipoog…) een aantal suggesties lever voor het door uw 
partij op te stellen document. Omdat ik spreek - als gezegd - namens bestuur en directie zal ik 
in deze brief overgaan op de 'wij-vorm'.  
 
Hieronder beogen wij een aantal zaken op het gebied van jeugdzorg en onderwijs aan de orde 
te stellen die, volgens ons, in de komende jaren erg belangrijk zullen zijn. Het zal duidelijk 
zijn, dat wij ons beperken tot onderwijs en jeugd - dat is immers ons belang. Wij beseffen 
terdege, dat de politieke partijen nu, en straks na de verkiezingen, overleggen en beslissen 
over meer dan alleen onderwijs en jeugdzorg. Echter, om met Herman Wijffels te spreken: 
"Uitgaven voor onderwijs zijn geen kosten, maar investeringen." 
 
 

1. Het is u bekend dat het openbaar onderwijs in de gemeente Kapelle sinds januari 
2008 verzelfstandigd is. In goed overleg met de gemeente heeft Facetscholen een 
traject doorlopen waarin de organisatie (nog) sterker is geworden. Facetscholen 
levert kwaliteit en zorgt voor toegankelijk en uitdagend onderwijs. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat Facetscholen een aantrekkelijk aanbod heeft voor ouders en 
kinderen in de gemeente Kapelle (en daarbuiten). Graag zien we dat de gemeente 
alle mogelijkheden blijft bieden, op deze wijze verder te werken. 

 
In het partijprogramma van Facetscholen zou staan: Bij een aantrekkelijke woongemeente als 
Kapelle passen goed uitgeruste, bereikbare, kwalitatief hoogstaande scholen. De gemeente 
zal daarvoor minimaal de van de landelijke overheid verkregen middelen inzetten.  
 

2. Openbare basisschool 'De Tunnel' in Schore wordt al sinds 1997 door ons in stand 
gehouden, mede op basis van een gemeentelijke bijdrage. Wij hechten aan een 
goede school in de kern Schore. De school zal, gelet op de leerling-prognoses, in 
de komende jaren groeien. De school heeft haar belangrijke rol in de gemeenschap 
Schore meer dan bewezen. Tijdens diverse overlegsituaties met politieke partijen, 
met het college en met ambtenaren hebben we gewezen op het belang van 
zekerheid met betrekking tot financiering van de school door de gemeente. We  

 



 2 

 
hebben het voorstel gedaan, de regeling vast te leggen in een  'convenant of 
verordening'. Nogmaals houden we u voor, de cofinanciering van 'De Tunnel'  vast 
te leggen, en wel voor bijvoorbeeld zeven jaar. Wanneer de gemeentelijke bijdrage 
wegvalt, zijn wij niet  in staat om de school open te houden. 

 
In het partijprogramma van Facetscholen zou staan: Basisschool De Tunnel in Schore is van 
groot belang voor onder meer de dorpsgemeenschap. De gemeente zal een meerjaren 
contract sluiten met het schoolbestuur om de financiële ondersteuning van de gemeente vast 
te leggen. 
 

3. Aangaande nieuwbouw en aanpassing van schoolgebouwen lopen gemeenten en 
schoolbesturen tegen achterhaalde wet- en regelgeving aan. Men kan niet meer 
heen om de huidige eisen die aan een nieuw schoolgebouw worden gesteld op het 
gebied van bijvoorbeeld het duurzaam bouwen, een gezond binnenklimaat en de 
informatie- en communicatietechnologie. De regelgeving op basis waarvan er geld 
beschikbaar wordt gesteld, is echter al jaren oud, nooit geactualiseerd en houdt 
absoluut geen rekening met deze hedendaagse eisen. Wij dringen bij u erop aan, 
uw eigen uitgangspunten te formuleren en mee te werken aan bijvoorbeeld de 
'Regeling binnenklimaat schoolgebouwen'. De gemeente Kapelle ontvangt 
hiervoor in 2009 bijna tachtigduizend euro. Graag zien we deze middelen zoveel 
mogelijk ingezet voor hun oorspronkelijke bestemming: het verbeteren van leer- 
en werkklimaat voor zowel leerlingen als leerkrachten. 

 
In het partijprogramma van Facetscholen zou staan: De gemeente zal de ontvangen 
rijksgelden met betrekking tot binnenklimaat en ventilatie, aangevuld met eigen gemeentelijke 
bijdrage, inzetten om de schoolgebouwen gezonder te maken voor leerlingen en leerkrachten.   
 

4. We  hebben stellig de indruk dat de toekomstige Brede school Kapelle een 
belangrijke aanwinst voor met name de kern Kapelle zal worden. Het 
(inhoudelijke) overleg tussen de verschillende partners verloopt uitstekend en we 
verwachten dat er in Kapelle iets unieks gaat verrijzen. We vragen de gemeente 
eraan mee te werken, daadwerkelijk een uiterst functionele, veilige, goed 
bereikbare en moderne school te bouwen - een voorziening die recht doet aan de 
verwachtingen van de bevolking van Kapelle en die een toegevoegde waarde is bij 
de uitstekende voorzieningen in de gemeente. 

 
In het partijprogramma van Facetscholen zou staan: De nieuwe brede school in de kern 
Kapelle moet een uitstekende voorziening worden. Het 'Brede-schoolconcept' moet 
volgens de vastgestelde uitgangspunten gestalte krijgen. Er zal toekomstgericht worden 
gebouwd met aandacht voor de meest recente ontwikkelingen op het gebied van 
scholenbouw, inrichting, omgeving, duurzaamheid e.d. 

 
5. Binnen de gemeente Kapelle zijn onzes inziens het jeugdbeleid en het 

onderwijsbeleid nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Door regelmatig overleg 
tussen  betrokken beleidsmedewerkers enerzijds en onderwijs en jeugdzorg 
anderzijds kan 'langs elkaar heen werken' worden voorkomen en kunnen 
(gezamenlijke) activiteiten 'sterker' worden. In de komende jaren zal het 
onderwerp 'Passend onderwijs' gestalte krijgen. Er zullen instituten ontstaan als een 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  en een Zorg-AdviesTeam (ZAT). Een  
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duidelijke inrichting van een en ander op gemeentelijk niveau is ons ideaal. 
Intensieve afstemming is wat ons betreft onontkoombaar. 

 
In het partijprogramma van Facetscholen zou staan: Met het oog op de toekomst van de 
jeugdhulpverlening is structureel overleg tussen alle betrokkenen op het gebied van jeugd, 
welzijn en onderwijs noodzakelijk. 
 

6. Op landelijk niveau heeft de overheid (Ministerie van onderwijs en 
wetenschappen, Inspectie voor het onderwijs e.a.)  verschillende regelingen en 
procedures efficiënter en zinrijker gemaakt. We bespeuren echter, dat op 
gemeentelijk niveau diverse regelingen niet eenvoudiger zijn gemaakt. Het 
toezicht houden door de gemeente op diverse zaken is zelfs verscherpt wat 
onderwijs en gebouwen betreft. We pleiten op dit punt voor een vermindering van 
de  regelgeving van de gemeente. 

 
In het partijprogramma van Facetscholen zou staan: De mensen in het onderwijs moeten hun 
kerntaak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Inefficiënte regelgeving van de locale overheid 
moet worden voorkomen. 
 

7. We  vinden het zeer belangrijk dat de gemeente Kapelle geld blijft uittrekken voor 
schoolbegeleiding. Schoolbegeleiding helpt ons de kwaliteit van ons onderwijs 
hoog te houden en verder te ontwikkelen. 

 
In het partijprogramma van Facetscholen zou staan: Schoolbegeleiding is onmisbaar om de 
kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De gemeente moet daarvoor minimaal de 
beschikbare middelen inzetten.  
 

8. Wij willen pleiten voor het in stand houden van het schoolzwemmen voor de 
basisscholen. Nog steeds is het een nuttige voorziening voor kinderen die nog (net) 
niet kunnen zwemmen. Voor de  kinderen die wel kunnen zwemmen, is de 'natte 
gymles' een uitdagende activiteit die leidt tot verbetering van de gezondheid en het 
algeheel welbevinden. 

 
In het partijprogramma van Facetscholen zou staan: Schoolzwemmen  is een nuttige en 
gezonde aanvulling op het onderwijsaanbod in de gemeente. Daarom moet de gemeente 
schoolzwemmen blijven subsidiëren. 
 
Graag zijn we bereid, over de inhoud van deze brief met u te spreken opdat optimale 
duidelijkheid kan worden geboden! Mogelijk kunnen we de punten in ons jaarlijks overleg 
nader aan de orde stellen. (Zoals u weet, staat dit overleg gepland voor woensdag 16 
december a.s.) 
We danken u voor uw aandacht en wensen u veel wijsheid inzake het opstellen van uw 
programma! 
 
namens bestuur en directie  
Stichting Facetscholen 
 
Niek Flipse 


