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Kennisgeving uitvoering indeplaatsstellingsbesluit

Geachte leden van de raad,
Op 11 juli jl. heb ik u geïnformeerd over mijn besluit om uit hoofde van mijn
verantwoordelijkheid voor het primair onderwijs over te gaan tot
indeplaatsstelling als bedoeld in de artikelen 124 e.v. van de Gemeentewet. Ter
uitvoering van de uitspraak van de Raad van State van 24 april 2019 en de in die
uitspraak aangehaalde wettelijke voorschriften, heb ik namens uw raad het plan
van scholen 2020-2023 vastgesteld, met daarin opgenomen de islamitische
school, uitgaande van Yunus Emre. Hierbij heb ik de uitvoering van dat besluit
aangehouden, teneinde uw raad in de gelegenheid te stellen dat besluit in uw
vergadering van 16 juli jl. alsnog zelf te nemen.
Voorts heb ik, in overeenstemming met artikel 124b, tweede lid, van de
Gemeentewet, voorafgaand aan mijn besluit van 11 juli 2019, ook Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland hiervan op de hoogte gesteld.
Op 15 juli jl. heeft de heer B.R. Arends, burgemeester van uw gemeente, mij
ervan in kennis gesteld dat de raadspartijen die gekant zijn tegen de komst van
een islamitische school - en die in uw raad een meerderheid vormen - hebben
besloten geen gebruik te maken van de uw raad geboden mogelijkheid het
voornoemde plan van scholen alsnog zelf vast te stellen. Met het oog daarop zag
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de burgemeester en voorzitter van uw raad zich genoodzaakt af te zien van
agendering van dat plan voor uw vergadering op 16 juli jl.

Onze referentie

Nu uw raad niet alsnog zelf is overgegaan tot het door de wet gevorderde
opnemen van voornoemde school in het plan van scholen van uw gemeente, zie ik
mij genoodzaakt mijn indeplaatsstellingsbesluit onmiddellijk uit te voeren, zoals ik
in mijn besluit ook heb aangekondigd.
Het voorgaande betekent dat het genoemde plan van scholen 2020-2023, met
daarin opgenomen de islamitische school van Yunus Emre, met ingang van de
dagtekening van deze brief als vastgesteld heeft te gelden.
Verder heb ik er kennis van genomen dat uw raad in uw vergadering van 16 juli
jl. in meerderheid heeft besloten beroep in te stellen tegen mijn besluit. Zoals
vermeld in het indeplaatsstellingsbesluit is uw raad in de gelegenheid binnen zes
weken na verzending ervan, beroep in te stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze beroepsprocedure staat open
tegen het besluit tot indeplaatsstelling op zichzelf, waarbij de kring van
belanghebbenden die beroep kunnen instellen is beperkt tot het
indeplaatsgestelde bestuursorgaan, in casu uw raad. Een beroep tegen dat besluit
zal zich tevens uitstrekken tot de onderhavige uitvoeringsbeslissing.
Indien u ook wilt opkomen tegen het namens uw raad door mij vastgestelde plan
van scholen, moet ik u wijzen op het bepaalde in artikel 124f, derde lid, van de
Gemeentewet. Op grond van dit artikellid kan het gemeentebestuur geen beroep
instellen tegen een besluit dat bij de uitvoering van het besluit tot
indeplaatsstelling namens de raad is genomen, zoals in casu het plan van scholen.
De volgende stap in de wettelijk voorgeschreven procedure voor de
totstandkoming van het plan van scholen, is dat het plan met alle bijbehorende
bescheiden ter goedkeuring aan het ministerie (DUO) wordt gezonden, hetgeen
op grond van artikel 79, tweede lid, van de WPO binnen twee weken na
vaststelling van het plan dient te gebeuren. Ingevolge het eerste lid van genoemd
artikel moeten deze stukken binnen twee weken ook aan de aanvragers worden
gezonden (in casu Yunus Emre) en dient het plan van scholen gedurende 6 weken
ter inzage te worden gelegd in het gemeentehuis.
Op grond van artikel 124g, eerste lid, van de Gemeentewet is het
gemeentebestuur verplicht om mee te werken aan de uitvoering van een besluit
tot indeplaatsstelling. Ik ga er dan ook van uit dat van de zijde van uw gemeente
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voortvárend uitvoering zal worden gegeven aan de aangehaalde voorschriften in
artikel 79 WPO.
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Ik betreur het tot slot dat het niet gelukt is om de uitvoering van mijn
indeplaatsstellingsbesluit te vermijden, maar hoop op een goede samenwerking
met uw raad in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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