
 

 

 
 

VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR  
 
Van:   CDA 
Ontvangen:  21 mei 2016 

 

 
Onderwerp: Huisvesting TOF scholen in het kader van veiligheid 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 23 mei 2016 
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 

 
Het CDA hecht grote waarde aan kwalitatief goed en bereikbaar basisonderwijs in de gemeente 
Tubbergen. Uit recente gesprekken die zijn gevoerd met onder andere de algemeen directeur van 
TOF-Onderwijs, enkele leden van de GMR, dorpsraden en directeuren van verschillende basisscholen 
uit de gemeente Tubbergen komt naar voren dat basisschoolbestuurders zich financiële zorgen 
maken over huisvesting in de schoolgebouwen.  
 
De bekostiging van de scholen door het rijk is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, de 
gemeente is eigenaar van de gebouwen.  
I.v.m. de demografische ontwikkelingen , wordt er op alle mogelijke manieren gezocht wordt naar 
passende oplossingen binnen de kernen.  
 
Het TOF heeft middels een brief ook Dorpsraden op de hoogte gebracht van de problematiek t.a.v. 
basisscholen in de gemeente Tubbergen. TOF geeft in deze brief aan graag mee te willen denken in 
de oplossingen voor dorp en school.  
 
Wet - en regelgeving zijn een feit – zo ook t.a.v. basisscholen. Als je dan in de krant leest dat een 
lokale ondernemer niet voldoet aan de brandveiligheid in zijn overdekte speeltuin, dan vragen wij ons 
als CDA Tubbergen af – hoe is het met de brandveiligheid gesteld in onze 9 dorpsscholen?  
 
Vragen:  

1. Heeft u in beeld hoe het gesteld is met de brandveiligheid binnen de scholen van het TOF 
onderwijs?  

2. Hoe groot is deze problematiek?  
3. Welke rol speelt de gemeente hierin?  
4. Wat mag de TOF van de gemeente Tubbergen verwachten?  
5. Reserveert u voor deze belangrijke veiligheid financiële middelen? 

 
Vooropgesteld dat er veilige huisvestiging moet worden geboden aan het onderwijs; vindt CDA 
Tubbergen het belangrijk dat scholen zich bezig houden met hetgeen waarin ze goed zijn: het bieden 
van kwalitatief goed onderwijs. Daar ligt voor hen de corebusiness. 



 

 

 

 

Toelichting:   
Zie vorenstaande. 
 
 

Ondertekening en naam:  
Namens de fractie  
 
 
 
 
K.A.M. (Karin) Reinerink 
 

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het 

vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van 
de vergadering bij de voorzitter. 


