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Reactie op vragen 
In nieuwsbrief 1 hebben we de MR-en gevraagd schriftelijk te reageren op twee vragen over de 
huisvesting in Asten Zuid. Van alle MR-en hebben we reactie gehad; dank daarvoor.  
Uit de reacties komt naar voren dat alle MR-en aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Niet 
alleen bij de locatie bij het Varendonck college maar ook bij Voordeldonk. De MR-en van 
Voordeldonk, het Talent, de Antoniusschool, Het Lover en de Lambertusschool geven aan geen 
bezwaren te hebben tegen de locatie bij het Varendonck college. Vanuit de oudergeleding van de 
Bonifatius zijn deze bezwaren er wel. Op onze vraag welke alternatieven geschikt zouden zijn, werd 
door de Antonius- en Bonifatiusschool de locatie Horizon genoemd en door ouders van de 
Bonifatius werden verschillende alternatieven aangedragen zoals:  
• locatie St. Bonifatius, met eventuele uitbreiding naar Amaliazorg of het parkje tegenover  
 school 
• het patersklooster 
• gemeenschapshuis de Klepel 
• het veldje aan de Kruiskensweg 
• locatie Horizon 
 
Behandeling motie  
Op 21 februari heeft  een gesprek over de motie plaatsgevonden tussen de bestuurders van Prodas 
en PlatOO, de wethouders en ambtenaren van de gemeente Asten. Tijdens dit gesprek heeft  
Prodas de reacties van de MR-en met de gesprekspartners gedeeld en aan de gemeente gevraagd 
te reageren op de aangedragen alternatieven. De bestuurder van Prodas heeft  benoemd achter de 
keuze voor locatie Varendonck college te staan. Ook de bestuurder van PlatOO heeft aangegeven 
het plan te blijven steunen. Vanuit de MR van de Horizon zijn er vragen over de 
woningbouwplannen van de gemeente en over de afstand van de Horizon tot Loverbosch.  
 
In nieuwsbrief 1 staat vermeld  dat de beantwoording van de motie behandeld zou worden in de 
commissievergadering van 26 februari 2018. Tijdens de vergadering op 21 februari bleek dit niet te 
kloppen. Excuus hiervoor. Tijdens het overleg is afgesproken dat de gemeente schriftelijk reageert 
op de motie.  
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Dit doet zij door in een memo vragen te beantwoorden en in te gaan op de alternatieven. De 
gemeente streeft ernaar de memo in de raad van 5 juni 2018 te behandelen. Wegens de 
aanstaande verkiezingen kan dit niet eerder. Voorafgaand aan de bespreking in de raad wordt de 
memo besproken met de besturen. Zodra bekend is wanneer deze bespreking plaatsvindt,  laten we 
dat  weten.  
  
Hoe nu verder tot 5 juni 2018? 
Dat de behandeling van de motie langer op zich laat wachten, betekent niet dat de scholen tot juni 
niet verder met elkaar in gesprek kunnen. Zoals in nieuwsbrief 1 is beschreven, is een motie ‘een 
uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat’. Een 
motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn. Als de raad een motie aanneemt, is dit niet 
bindend. Het is geen wijziging van een besluit. Het is wel een door de raad(smeerderheid) gedragen 
politieke uitspraak. Het college bepaalt zelf of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren (bron: 
reglement gemeenteraad en VNG.nl). 
Dit betekent dat wij vanuit Prodas verder werken aan het aangekondigde werkplan inclusief tijdpad. 
Zodra dat klaar is, delen wij dit met jullie.  
 
Op 5 maart 2018 hebben de directeuren en de projectbegeleider overleg gevoerd over de volgende 
stap die we willen zetten. Hoewel de motie nog niet afgehandeld is door de gemeente, willen we 
wel met elkaar in gesprek blijven. Voor de voortgang gaan we uit van locaties Voordeldonk en Asten 
Zuid bij het Varendonck college. De eerst volgende stap in het proces is om te bepalen welke school 
zich op welke locatie wil vestigen. De bestuurder van Prodas neemt het besluit hierover, gevoed 
door de input van directeuren, en via hen door de teams en MR-en van de verschillende scholen. 
Voor sommige MR-en is al duidelijk welke locatie de voorkeur heeft en voor hen voelt deze stap 
wellicht als een herhaling. Andere MR-en hebben echter vooral nog de discussie gevoerd over 
alternatieve locaties en hebben hun voorkeur nog niet expliciet aangegeven. De directeuren leggen 
daarom de komende maand aan team en MR de vraag voor: Moet onze school verhuizen naar 
locatie Voordeldonk of naar locatie Asten Zuid bij het Varendonck college. Ook verkennen zij op 
welke wijze teams en MR-en de samenwerking met andere scholen voor zich zien.  
 
Contact 
Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de nieuwsbrief, kun je mailen naar 
bonna.roos@prodas.nl.  
 
 

Datum Actie Wie 
08-02 Eerste overleg werkplan Directeuren en 

projectbegeleider 
20-02 Uiterlijk aanleveren reactie op vragen  MR-en  
21-02 Gesprek over motie Besturen met wethouder 
Maart 
2018 

Werkplan gereed en verspreid Projectbegeleider 

April 
2018 

Besluit over onderwijslocatie van iedere school Bestuurder  

05-06 Bespreking van de motie in de gemeenteraad Wethouder 
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