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ADVIES
1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan De Wijnberg in reactie op het verzoek om instemming
voor een VSO-nevenvestiging in Venray;
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B en W Adviesnota
Samenvatting
Medio januari ontvingen wij het verzoek van De Wijnberg (Speciaal Onderwijs) om, conform artikel 76a
van de Wet op de Expertise Centra, vóór 30 januari 2021 in te stemmen met het realiseren van een
nevenvestiging voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor De Wijnberg in de gemeente Venray. De
Venrayse VSO-leerlingen van de Wijnberg in de leeftijd 13 – 18 jaar krijgen thans onderwijs in Venlo. Bij
een nevenvestiging wordt de gemeente gevraagd een verklaring van geen bezwaar te ondertekenen. De
afweging in te stemmen met de nevenvestiging is aan de gemeenteraad.

Beoogd resultaat
Een zorgvuldige afweging ten aanzien van het verzoek voor een VSO nevenvestiging van de Wijnberg in
Venray.

Argumenten
1.1. Voorwaarden voor instemming
Vanuit het belang van thuisnabij passend onderwijs voor deze leerlingen staan we positief tegenover een
VSO-nevenvestiging van De Wijnberg. Er zijn echter nog enkele belangrijke vragen aan de Wijnberg en
de Mutsaersstichting onbeantwoord gebleven. Deze vragen zijn ook gesteld bij een zelfde eerder verzoek
begin 2020, maar hierop is nooit een reactie gekomen. Om die reden worden aan een positief advies
richting de gemeenteraad over een nevenvestiging voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden behelzen
o.a. een plan voor uitstroommogelijkheden in Venray en afspraken met de Mutsaersstichting over de
zorgcomponent. De Wijnberg wordt verzocht om uiterlijk 1 oktober 2021 aan de gestelde voorwaarden te
voldoen.
2.1 De bevoegdheid om in te stemmen met een nevenvestiging is aan de gemeenteraad.
Een aanvraag voor een nevenvestiging kan jaarlijks vóór 1 februari door het schoolbestuur ingediend
worden bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Een voorwaarde hierbij is dat de gemeente een
verklaring van geen bezwaar afgeeft. De afweging om in te stemmen met de nevenvestiging is aan de
gemeenteraad. Zodra tijdig en naar tevredenheid aan de gestelde voorwaarden is voldaan, zal er een
advies worden voorgelegd aan de gemeenteraad vóór 1 februari 2022.

Risico’s
Het risico bestaat dat de Wijnberg besluit om Venray te verlaten en hun totale onderwijsaanbod onder te
brengen in Venlo. Hier is eerder mee gedreigd in de media, naar aanleiding van de eerdere afwijzende
reactie op hun verzoek om een VSO-nevenvestiging begin 2020.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
Het bestuur van De Wijnberg en de gemeenteraad worden geïnformeerd met bijgevoegde brieven.

Financiële gevolgen
N.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Rechtmatigheid
N.v.t.

B en W Adviesnota
Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Brief aan De Wijnberg in reactie op verzoek om instemming VSO-nevenvestiging
2. Raadsinformatiebrief

Naslagwerk
N.v.t.
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Verzoek om instemming VSO nevenvestiging De Wijnberg

Geachte heer Nijboer,
Op 13 januari j.l. ontvingen wij uw brief waarin u vraagt om, conform artikel 76a van de Wet op de
Expertise Centra, vóór 30 januari 2021 in te stemmen met het realiseren van een VSOnevenvestiging voor De Wijnberg in de gemeente Venray. In aanvulling op de email aan u d.d. 27
januari j.l. leest u in deze brief onze reactie op uw verzoek.
Voorwaarden voor instemming
Het College van B&W staat positief tegenover een VSO-nevenvestiging van De Wijnberg, vanuit het
belang van thuisnabij passend onderwijs voor deze leerlingen. Echter merken wij op dat er enkele
voor ons belangrijke vragen nog onbeantwoord zijn. Daarom verbinden we aan een positief advies
richting onze gemeenteraad (welke beslissingsbevoegd is in deze kwestie) enkele voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn reeds eerder aan u kenbaar gemaakt, bij eenzelfde verzoek eind 2019. Het
betreft de volgende voorwaarden:
1. Creëren van uitstroommogelijkheden
Naar ons inziens zijn er op dit moment onvoldoende uitstroommogelijkheden voor VSO-leerlingen
van De Wijnberg binnen de gemeente Venray. Graag zouden wij een uitgewerkt en (met het
Raayland College) afgestemd plan ontvangen over hoe uitstroom kan worden gerealiseerd voor
deze leerlingen binnen de gemeente Venray.
2. Afspraken over zorgcomponent
Tevens zouden we graag een concreet plan ontvangen hoe de Mutsaersstichting en De Wijnberg
ervoor gaan zorgen dat behandeltrajecten verkort worden, zodat kinderen sneller kunnen
uitstromen. Gekoppeld daaraan maken we dan concrete afspraken over:


Afname van de doorlooptijd van behandeling;



Afname van het aantal doorverwijzingen vanuit andere indicaties/trajecten binnen de
Mutsaersstichting naar deze specifieke zorgvorm;
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Bij doorverwijzingen door huisartsen of andere medisch specialisten, bij deze specifieke
indicatie, altijd een consulent van de gemeente te betrekken om tot een gezamenlijke en
gezinsbrede afweging te komen;



Inzicht in het aantal uren onderwijs en het aantal uren behandeling per jeugdige en het
verloop hiervan.

Op dit moment geven wij dan ook geen instemmende verklaring af voor een VSO-nevenvestiging.
Zodra naar tevredenheid aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn wij graag bereid om
een verklaring van geen bezwaar met positief advies van onze zijde voor te leggen aan de
gemeenteraad vóór 1 februari 2022. Gezien de doorlooptijden en benodigde afstemming willen we
u verzoeken uiterlijk 1 oktober 2021 de bovengenoemde plannen aan te leveren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,

,Burgemeester

,secretaris
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Verzoek om instemming VSO nevenvestiging De Wijnberg

Geachte raadsleden,
Medio januari ontvingen wij het verzoek van De Wijnberg (Speciaal Onderwijs) om, conform artikel
76a van de Wet op de Expertise Centra, vóór 30 januari 2021 in te stemmen met het realiseren
van een nevenvestiging voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor De Wijnberg in de
gemeente Venray. De Venrayse VSO-leerlingen van de Wijnberg in de leeftijd 13 – 18 jaar krijgen
thans onderwijs in Venlo. Bij een nevenvestiging wordt de gemeente gevraagd een verklaring van
geen bezwaar te ondertekenen. De afweging in te stemmen met de nevenvestiging is aan de
gemeenteraad. Middels deze brief willen wij u informeren over het vervolgtraject ten aanzien van
dit verzoek.
Voorwaarden voor instemming
Het College van B&W staat positief tegenover een VSO-nevenvestiging van De Wijnberg, vanuit het
belang van thuisnabij passend onderwijs voor deze leerlingen. Echter merken wij op dat er enkele
voor ons belangrijke en reeds eerder gestelde vragen aan de Wijnberg en de Mutsaersstichting nog
onbeantwoord zijn gebleven. Om die reden hebben wij de Wijnberg laten weten dat wij aan een
positief advies richting de gemeenteraad over een nevenvestiging enkele voorwaarden willen
verbinden. Het betreft de volgende voorwaarden:
1. Creëren van uitstroommogelijkheden
Naar ons inziens zijn er op dit moment onvoldoende uitstroommogelijkheden voor VSO-leerlingen
van De Wijnberg binnen de gemeente Venray. Graag zouden wij een uitgewerkt en (met het
Raayland College) afgestemd plan ontvangen over hoe uitstroom kan worden gerealiseerd voor
deze leerlingen binnen de gemeente Venray.
2. Afspraken over zorgcomponent
Tevens zouden we graag een concreet plan ontvangen hoe de Mutsaersstichting en De Wijnberg
ervoor gaan zorgen dat behandeltrajecten verkort worden, zodat kinderen sneller kunnen
uitstromen, met daaraan gekoppeld concrete afspraken over o.a. doorverwijzingen.
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Zodra naar tevredenheid aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn wij graag bereid om
een verklaring van geen bezwaar met positief advies van onze zijde voor te leggen aan uw
gemeenteraad vóór 1 februari 2022.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,

,burgemeester

,secretaris

