
                          

                                 

 

             Motie 

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 25 februari 
2021 behandelende het voorstel inzake overgang basisschool St. Servatius Borkel & Schaft 
door RBOB de Kempen  

In overweging nemende dat: 

· met ingang van het schooljaar 2021/2022 de Stichting Katholiek Onderwijs zuid oost 
Kempen, verder SKOzoK, stopt met de instandhouding van de bijzondere basisschool St. 
Servatius, gelegen aan de Dorpsstraat 57, te Borkel en Schaft; 

·  volgens de Wet op het basisonderwijs een schoolgebouw dat niet meer 
overeenkomstig de bestemming door een aldaar gevestigde basisschool wordt gebruikt 
terugvalt in eigendom van de gemeente;  

· verrekening van het correctief onderhoud, achterstallig onderhoud en planmatig 
onderhoud uit te voeren binnen 5 jaar normaliter onderwerp uitmaakt van deze 
eigendomsoverdracht; 

. door Alpha Consultancy, in hun gebreken rapportage van 16 november 2020, is 
becijferd dat het totaalbedrag voor het hiervoor bedoelde onderhoud € 214.345,00 bedraagt; 

. dit bedrag door SKOzoK aan de gemeente Valkenswaard moet worden overgemaakt 
en dat de gemeente dit vervolgens kan inzetten voor het (beter) geschikt maken van het 
schoolgebouw aan de Dorpsstraat 57 voor de hierin, naar alle waarschijnlijkheid, per 1 
augustus te vestigen nieuwe openbare basisschool; 

. het over te maken bedrag normaliter wordt toegevoegd aan de algemene middelen 
en dat vervolgens de gemeenteraad bij besluit de nieuwe bestemming bepaalt; 

. in dit specifieke geval van deze gedragslijn af te wijken en het van SKOzoK te 
ontvangen bedrag, groot € 214.345,00, te oormerken voor het (beter) geschikt maken van 
het schoolgebouw aan de Dorpsstraat 57 waarbij de rapportage van Alpha Consultancy van 
16 november 2020 als basis dient; 

. het Regionaal Bestuur Openbaar Onderwijs de Kempen heeft aangegeven 
voorwaardelijk te willen overgaan tot voortzetting van het basisonderwijs in bedoeld 
schoolgebouw bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 2021/2022; 

.  

  



 Verzoekt het college: 

1. Het door Alpha Consultancy, in hun rapportage van 16 november 2020, becijferde 
totaalbedrag voor correctief onderhoud, achterstallig onderhoud en planmatig 
onderhoud binnen 5 jaar uit te voeren, groot € 214.345,00, als een hard en een niet 
onderhandelbaar uitgangspunt te beschouwen voor de verrekening tussen SKOzoK 
en de   gemeente Valkenswaard; 

2. Het onder punt 1 bedoelde bedrag niet te storten in de algemene middelen, maar 
geoormerkt in te zetten voor het (beter) geschikt maken van het schoolgebouw aan 
de Dorpsstraat 57; 

Fractie H&G 
Susanne Peeters 
Hans Bimmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


