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Geachte gemeenteraad,
Zoals het u bekend is, heeft de staatssecretaris bij besluit van 22 december 2016 besloten de
aanvraag van de ‘Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre'
(hierna: bestuur) om een school in Westland te stichten afgewezen. Het bestuur heeft beroep
ingesteld tegen het besluit van de staatsecretaris. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (hierna: RvS) heeft op 7 februari 2018 uitspraak in de zaak gedaan. Door middel van
deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitspraak en de mogelijke consequenties
daarvan. De door de fractie van ChristenUnie/SGP voor de rondvraag van de raadsvergadering
van 20 februari 2018 gestelde vragen worden in deze brief tevens beantwoord.
Uitspraak
De RvS heeft het beroep van het bestuur gegrond verklaard en het besluit van de staatsecretaris
van 22 december 2016 vernietigd. De minister dient met inachtneming van wat in de uitspraak van
de RvS is overwogen een nieuw besluit te nemen. De RvS oordeelt dat het besluit van de
staatsecretaris niet goed is onderbouwd. De staatssecretaris keurde het plan af omdat de
leerlingenprognose in het plan gebaseerd was op het belangstellingspercentage voor een
islamitische basisschool in de gemeente Maastricht. Volgens de staatssecretaris is het verschil in
bevolkingssamenstelling (niet Westerse inwoners met een islamitische - Turkse en Marokkaanse achtergrond) zo groot dat de gemeente Westland niet vergelijkbaar is met de gemeente
Maastricht. Hierdoor kan het belangstellingspercentage voor het islamitisch onderwijs dat voor
Maastricht is vastgesteld niet worden gehanteerd voor de onderbouwing van de belangstelling
voor een islamitische basisschool in Westland. Naar het oordeel van de RvS had de
staatssecretaris er rekening mee moeten houden dat in de gemeente Westland aanzienlijk meer
kinderen in de basisschoolleeftijd wonen dan in Maastricht. Westland heeft 9642 kinderen in de
basisschoolleeftijd en Maastricht 6481. Ook als dat in verhouding minder kinderen met een nietWesterse achtergrond zijn, zouden er in totaal nog steeds genoeg leerlingen kunnen zijn voor een
islamitische basisschool, aldus de RvS. De minister zal daar in zijn nieuwe besluit rekening mee
moeten houden.
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Vervolqprocedure
De uitspraak heeft niet tot gevolg dat de school er nu kan komen. De minister moet eerst een
nieuw besluit nemen. Pas na een nieuw, positief besluit wordt basisschool Yunus Emre in een
nieuw plan van scholen opgenomen en komt deze in aanmerking voor bekostiging. Bij een positief
besluit van de minister moet de gemeenteraad de school op het eerstvolgende plan van nieuwe
basisscholen opnemen (artikel 80, tweede lid, WPO). De gemeenteraad moet in dat geval voor 1
augustus 2018, het plan van nieuwe scholen 2019-2021 vaststellen waarin de door de minister
goedgekeurde school is opgenomen. Voor de gemeente ontstaat dan de verplichting om voor
huisvesting (gebouw) en eerste inrichting onderwijsleerpakket (meubilair en lesmateriaal) zorg te
dragen. Hiervoor moet het bestuur vóór 1 maart 2019 een huisvestingsaanvraag indienen bij
burgemeester en wethouders (hierna B&W). De beschikking van de minister vervalt als de school
niet binnen vijfjaar start. De huisvestingsaanvraag wordt getoetst aan de criteria in de
gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting. De komst van een nieuwe school kan
consequenties hebben voor de bestaande scholen omdat leerlingen overstappen naar de nieuwe
school. De aanvraag wordt daarom ook besproken met de besturen van de scholen voor primair
onderwijs in de gemeente. B&W besluiten uiterlijk 31 december 2019 op de aanvraag.
De verwachting is dat de minister binnen 8 weken een besluit neemt. Bij een negatief besluit kan
het bestuur opnieuw beroep instellen bij de RvS. Of het bestuur dat gaat doen is niet bekend. Het
bestuur heeft namelijk in de tussentijd een nieuwe aanvraag bij de gemeente ingediend voor
opname van de islamitische school 'Yunus Emre’ in het plan van nieuwe scholen 2019-2021.
De aanvraag is niet compleet en moet nog onderbouwd worden met de wettelijk verplichte
stukken. Het bestuur heeft hiervoor tot 1 april 2018 de tijd. De gemeenteraad moet vóór 1
augustus 2018 een besluit nemen, tenzij het bestuur de aanvraag voor die tijd intrekt.
Dit zal het geval zijn als in het nieuwe besluit van de minister de aanvraag alsnog wordt
goedgekeurd. Als het bestuur de aanvraag niet intrekt moet, net als bij de eerste aanvraag, de
volledige afhandelingsprocedure doorlopen worden.
Wij hopen u in afwachting van het nieuwe besluit van de minister voldoende te hebben
geïnformeerd.
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