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Beste dames/heren,

Met ingang van 1 april 2019 start op de locatie AZC Cranendonck een school voor voortgezet onderwijs
aan asielzoekerskinderen. De school valt organisatorisch onder vo-school Het Kwadrant dat weer onder
het bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs staat. Het Kwadrant verzorgde enige jaren geleden
ook het voortgezet onderwijs aan asielzoekerskinderen in Cranendonck.
Omdat de school bij gebrek aan leerlingen begin 201 7 geheel is opgeheven en nu dus opnieuw moet
worden ingesteld, zal de gemeente opnieuw voor de bekostiging van de 1e inrichting van meubilair en
onderwijsleerpakketten moeten zorgen. Ook moet de gemeente nu huur gaan betalen voor het in gebruik
te nemen schoolgebouw. De verplichting hiertoe ligt besloten in de Wet op het voortgezet onderwijs. Wij
hebben het presidium op 20 maart jl. hierover geïnformeerd.
De huisvestingskosten bedragen in 2019 in totaal € 203.060,40, waarvan € 150.000,- incidenteel (1e
inrichting en onderwijsleerpakketten) en € 53.060,40 structureel (huur). Dit is gebaseerd op een totaal
aantal leerlingen van 75. Dit aantal is het minimumaantal leerlingen dat de school nodig heeft om
kostenneutraal het onderwijs te kunnen verzorgen.
De gemeente ontvangt in 2019 voor de aanwezigheid van het opvangcentrum met een maximumaantal
asielzoekers van 1500 een decentralisatie-uitkering van in totaal € 479.000,-. Deze uitkering is onderdeel
van de Algemene Uitkering. Voor de begroting 2019 is voorshands uitgegaan van een inkomst van
€ 200.000,-, die uw raad heeft toegevoegd aan de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar.
Het meerdere bedrag van € 279.000,- biedt voldoende dekking voor de uitgaven die verband houden met
de realisatie van de nieuwe school voor voortgezet onderwijs aan asielzoekerskinderen.
De besluitvorming is formeel aan uw raad voorbehouden. Aangezien in dit geval echter sprake is van
wettelijk verplichte uitgaven en mede gelet op het tijdsaspect (start per 1 april 2019) hebben wij besloten
de middelen nu reeds ter beschikking te stellen.
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Daarmee voorkomen wij dat de start van de school moet worden uitgesteld tot na de zomervakantie en
de asielzoekerskinderen aldus nog langer van onderwijs verstoken blijven. De besluitvorming door uw
raad wordt via de 1e Bestuursrapportage 2019 geformaliseerd.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
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