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Middelburg, 19 december 2017
Geachte leden van de Taskforce,
In uw rapport van 30 oktober 2017 geeft u een aantal bouwstenen met betrekking tot het voortgezet
onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. In dit advies wordt gesproken over een 'package-deal', waarin adviezen
en een financieel arrangement samenkomen. De twee hoofdadviezen zijn: het doelmatiger inrichten van
het onderwijs inclusief transitieplan en extra investeringen in onderwijsversterkende maatregelen. Op
16 november 2017 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen het Rijk, de Zeeuws-Vlaamse
gemeenten en de Provincie Zeeland. Tijdens dit gesprek zijn afspraken gemaakt. Via deze brief
bevestigen wij deze gemaakte afspraken.
Wij staan positief tegenover het voorstel van de 'package deal' ter versterking van het voortgezet
onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, waarin een maximale bijdrage van € 937.500,-- over vier jaar verdeeld
aan de Provincie wordt gevraagd.
Op dit moment beschikken wij over onvoldoende informatie en dient een aantal zaken gerealiseerd te
worden om een besluit te kunnen nemen op de subsidieaanvraag. De volgende punten zijn van belang:
De daartoe bevoegde organen van de schoolbesturen stemmen in met de fusie.
Het door de scholen op te stellen transitieplan geeft een concreet inzicht in de
onderwijsversterkende maatregelen en begroting.
Het plan dient gedragen te worden door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, het Rijk, de Inspectie van
het Onderwijs en de Provincie. Dit wordt in onderling overleg getoetst.
Andere partijen dragen conform de afspraken van 16 november jl. bij.
De nieuwe school i.o. dient een aanvraagformulier subsidies in bij de Provincie.
De aanvraag sluit aan bij het provinciaal beleid.

Nadat voldaan is aan bovenstaande punten zullen wij de verkregen informatie toetsen aan het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013 en vervolgens zo spoedig mogelijk een besluit nemen en dit aan het nieuwe
schoolbestuur kenbaar maken.
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Daarnaast willen wij ons in de komende vier jaar inspannen om samen met de Zeeuws Vlaamse
gemeenten, het ministerie van BZK en de krimp-provincies, het ministerie van OCW te bewegen om na
de periode van vier jaar ook de middelen beschikbaar te stellen om de noodzakelijk geachte structurele
kosten te kunnen dekken. Dit is inclusief het onderzoeken van een nieuwe bekostigingssystematiek in
samenwerking met de andere krimpregio's.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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