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Zienswijze 
 
Afgelopen maanden is het plan Kern en Kader bekend gemaakt. Dit plan heeft een aantal 
consequenties voor de voorzieningen en de leefbaarheid van Drouwenerveen. 
 
De voorzitters en besturen van Belangenvereniging Drouwenerveen & Bronnegerveen, 
medezeggenschapsraad OBS ‘t Dobbegie en Stichting Zaalruimte Drouwenerveen “Het 
Vertier”  kunnen zich om de hiernavolgende redenen niet met het plan verenigen. 
 
Tijdens de hoorzitting van 26 mei 2004 is door de diverse voorzitters van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt het woord te voeren. De toen naar voren gebrachte argumenten vormen de 
grondslag van deze zienswijze. 
  
In Kern en Kader wordt aangegeven dat er op een aantal bezuinigingen moeten worden 
doorgevoerd.  
 
Voor Drouwenerveen betekent dit concreet dat OBS ‘Dobbegie niet aan de in Kern en Kader 
gestelde eisen voldoet en daarom gesloten dreigt te worden. 
 
Wij menen dat de gemeente ook tijdens deze bezuinigingsronde niet alleen moet denken in 
termen van “wat kost het ons” en “wat levert het ons aan geld op”. De gemeente dient 
hiernaast een groot belang toe te kennen aan vragen zoals: hoe zelfredzaam is een kern, wat is 
de invloed van de kern op de omliggende kernen, hoe evenwichtig is de 
bevolkingssamenstelling van een kern? Tot slot dient bezien te worden wat de invloed is van 
deze maatregelen op de kern. (zie bijlage 1) 
 
Wat wij weten in Drouwenerveen is dat de evenwichtige bevolkingssamenstelling scheef 
getrokken zal worden wanneer de basisschool verdwijnt uit Drouwenerveen. (zie bijlage 2) 
Een aantal ouders zijn juist in Drouwenerveen komen wonen omdat de school op fietsafstand 
is binnen de landelijke omgeving waar de ouders graag willen wonen. De sluiting van de 
school zou een reden kunnen zijn van vertrek uit Drouwenerveen. Een ronde langs ouders 
levert een schrikbeeld op, 90% zal namelijk in geval van sluiting van ’t Dobbegie kiezen voor 
de school in de nabijgelegen Gasselternijveen, gemeente Aa en Hunze.  
Het vertrek van de kinderen zal, zeker als de Lumpsum bekostiging doorgevoerd wordt, een 
negatief effect hebben op het inkomen van de gemeente Borger-Odoorn.  
 
Een bijkomend effect zal zijn dat het dorpshuis in problemen komt doordat er een gebrek zal 
komen aan vrijwilligers om het dorpshuis draaiende te houden, dit zijn immers meestal ouders 
van in Drouwenerveen op school gaande kinderen. (zie bijlage 3) 
 
De gemeente Borger-Odoorn erkent dat deze bezuinigingen vervelende gevolgen hebben en 
nodigt de bevolking uit met alternatieven te komen.  
Zoals in het verleden de inwoners van Drouwenerveen de school al behoedden voor sluiting is 
ook dit keer weer alles in het werk gezet om alternatieven aan te dragen om sluiting te 
voorkomen. Vanuit Drouwenerveen hebben wij een alternatieve begroting samengesteld. (zie 
bijlage 4)  
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Waar hebben we het over als we het hebben over de instandhouding van obs t’ Dobbegie?  
 
Jaarlijks staat er � 6.087 op de gemeentelijke begroting, bestemd voor klein onderhoud voor 
OBS ’t Dobbegie. Volgens afspraken uit het verleden plegen de ouders groot onderhoud met 
dit budget voor klein onderhoud en doen hiermee dus al jaren aan beheersbaarheid van de 
kosten. 
 
In de afgelopen 4 jaar zijn: toiletten, vloeren van de leslokalen en personeels kamer 
vervangen, zonwering geplaatst, het straatwerk vervangen en is een nieuwe keuken geplaatst. 
Ook is het schilderwerk van binnen en buiten bijgehouden. Eveneens is er ruimte geschapen 
door kasten te vervangen door een wandsysteem. Tussendoor vinden er regelmatig kleine 
aanpassingen en reparaties plaats, teveel om allemaal te noemen. 
Voor dit jaar staat een nieuw dak gepland zowel op de school alsook het fietshok. Vervanging 
van de 35 jaar oude ketel is tevens mogelijk. De rest van het geld is voldoende om het 
schoolplein te vervangen. 
 
Kortom we voldoen aan de criteria van klein en groot onderhoud. Wij kunnen garanderen dat, 
we met het bedrag dat er staat voor klein onderhoud, onze school ook op lange termijn 
voldoet aan de onderhoudsnorm die de gemeente als uitgangspunt neemt.  
 
In de alternatieve begroting (zie bijlage 4) is ook opgenomen de vervanging van de bibliobus 
door het gebruik van Internet. Via de Internetaansluiting van de scholen zouden de kinderen 
boeken kunnen bestellen, die eens per week afgehaald kunnen worden bij de dichtstbijzijnde 
bibliotheek. Deze virtuele bibliotheekaansluiting levert voor veel scholen en dorpen 
meerwaarde op en zeker ook voor multifunctionele centra. Voor de gemeente betekent dit een 
bezuiniging van bijna � 2.000. Dit systeem werkt in diverse dorpen in de provincie Groningen 
al naar tevredenheid. 
 
Redenen waarom wij u verzoeken het plan Kern en Kader zodanig te herzien dat de school in 
Drouwenerveen niet gesloten wordt, onder de condities zoals door ons in deze zienswijze 
verwoord. 
 
 
Hilko Jager, voorzitter Medezeggenschapsraad OBS ‘t Dobbegie 
Robin Ketelaars, voorzitter Belangenvereniging Drouwenerveen & Bronnegerveen 
 
Drouwenerveen, zondag 6 juni 2004 
 
 
 
Bijlagen: 4 
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BIJLAGE 1 
 
Bijdrage van lid medezeggenschapsraad OBS ‘t Dobbegie 
 
Het wegvallen van een school kan een snelle vergrijzing van het dorp betekenen.  
Een school werkt als een spil in het dorpsleven. Het is de plek waar contacten worden gelegd 
door kinderen en hun ouders. Sociaal gezien heeft de school dan ook een belangrijke functie. 
Kinderen die nu gebruik maken van onderwijs elders, hebben minder ingang bij de jeugd die 
gebruik maakt van het ‘t Dobbegie. Op school maak je vriendjes waar je na schooltijd mee 
speelt. Bij het sluiten van de school komt deze functie te vervallen. De samenhang in het dorp 
vervaagt zeker in een lintdorp als Drouwenerveen. 
 
Op het sociaal-emotionele vlak heeft onze school veel te bieden. Kinderen voelen zich 
welkom en veilig in onze school. Ook als je hierin mee neemt dat er Joep groepen zijn 
geweest en zullen zijn. Kinderen leren op onze school met verschillen omgaan zonder dat dit 
hun autonomie aantast. Hun bestaanspermissie op de school blijft hoe dan ook gehandhaafd.  
Het milieu waarover ik spreek is dan ook een warm en veilig milieu dat uitnodigt tot sociaal 
gedrag en zichzelf verstrekt. Kinderen die van onze school gaan weten dat ze er mogen zijn en 
hebben zich in de grote middelbare scholen weten te handhaven. Mening van scholen voor het 
voortgezet onderwijs in de omgeving, is dat onze kinderen zelfredzamer, coöperatieve en 
gedragsmatig positiever zijn dan kinderen van grotere scholen.  
 
Eigenlijk zouden scholen dit alle kinderen moeten kunnen meegeven. Maar helaas gaat dit 
steeds meer verloren door fusering en steeds maar groter wordende klassen 
  
Het is dan ook goed om uit de mond van Minister van onderwijszaken Maria van der Hoeven 
te horen, wat zij onder goed onderwijs verstaat; een klimaat scheppen waarin kinderen zich 
thuis voelen, ze leren vertrouwen op eigen kunnen en waarin onderwijs is toegesneden op de 
individuele mogelijkheden en talenten van elke leerling. 
 
De effecten, die een goed afgewogen geheel hebben op kinderen en de latere volwassenen, 
mag duidelijk zijn. Je ziet dit terug in hoe de dorpelingen zich inzetten voor het dorp.  
Het “urbaniseren” van scholen zal op termijn leiden tot verstedelijking. De kleine kernen 
zullen qua diversiteit in bevolkingsopbouw veranderen. De saamhorigheid neemt af en 
daarmee de druk voor de harde kern vergroten. Het effect is dat dorpsvoorzieningen geen 
vrijwilligers meer krijgen en langzaam wegkwijnen.  
 
Onderwijs heeft op dit moment een diepte punt bereikt. Daar waar we in 1987 nog 7%van het 
bruto nationaal inkomen besteden aan onderwijs is dit in 1997 gedaald tot 5%  1,5% minder 
dan de in ons omringende landen en is het intussen verder gedaald zodat we bij de laagste van 
Europa zitten samen met Portugal.  
 
Een artikel 12 procedure heeft als gevolg dat er rigoureus wordt gesaneerd. Laten we ons 
allemaal inzetten om ’t Rijksfileermes niet op de keel te krijgen. Zelfs ambtelijke argumenten 
tellen dan niet meer. 
 
Linda Smit 
lid medezeggenschapsraad OBS ‘t Dobbegie 
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BIJLAGE 2 
 
Risico’s voor kinderen en gemeentebestuur van Borger-Odoorn 
 
Bij het binnen gaan van onze school, hangt rechts aan de muur een oorkonde getekend door 
o.a. wijlen Prins Claus en andere eminenties, die in het kader van bijzondere verdiensten in 
1996 de woonkern Drouwenerveen het predikaat “Kern met Pit” verleende wegens het in 
eigen beheer volledig opknappen van ons schooltje OBS ’t Dobbegie. 
Van belang voor de opvoeding van onze kinderen is, dat zij meemaken en ervaren, dat de 
maatschappij waartoe zij behoren en onze dorpsgemeenschap maakt daar deel van uit, zich op 
sociaal gebied inzet voor het algemeen belang in zake de school. 
Dit voorbeeld is dan onder meer een vanzelfsprekend gedrag voor hun beeldvorming van 
sociaal gedrag in de maatschappij in hun volwassenwording en gedrag later. 
Het rijksinspectie rapport over de school van 2003, was in alle opzichten vol lof. Uit 
gesprekken, die ouders van onze kinderen voeren met schoolleiding en leerkrachten van het 
voortgezet onderwijs, blijkt telkens weer dat de dorpskinderen zich onderscheiden door 
zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale vaardigheden. Ook hun niveau 
doet bepaald niet onder voor dat van andere kinderen. Het met actieve hulp zich inzetten voor 
allerlei activiteiten zoals theater bezoek, concertbezoek en o.a. het gezamenlijk organiseren 
van feesten en sporten, waarbij vaak een groot deel van de dorpsgenoten meegeniet van 
barbecue en toneel voorstelling, geeft een groot saamhorigheidsgevoel en gevoel van 
basisveiligheid. Juist dit is voor kinderen tot ongeveer 12 jaar van groot belang. 
Door nu de spil van dit dorp te sluiten, ontnemen we een belangrijke groep kinderen een deel 
van hun basisveiligheid. 
Wanneer kinderen gedwongen worden elders naar school te gaan, is de verkeersveiligheid 
ernstig in geding. Dit vanwege onvoldoende onderhoud wegens bezuinigingen. Geld voor 
aanleg van fietspaden en verbreding van wegen is er niet. Ook de maximum snelheid van 80 
km/h op buitenwegen is geen veilig gevoel voor ouders die hun kinderen op de fiets naar 
school sturen. 
Het zal dan ook geen verwondering wekken dat als de gemeente besluit OBS ’t Dobbegie op 
te doeken, door de daardoor gedwongen andere schoolkeuze een groot aantal ouders zou 
kunnen overwegen om collectief de gemeente aansprakelijk te stellen voor eventuele 
verdrietige negatieve gevolgen van die verkeersonveiligheid. 
Het wel laten voortbestaan van deze levendige dorpsgemeenschap trekt ook nu al jonge 
gezinnen aan terwijl andere nieuw ingezetenen beslist niet zouden kiezen voor een 
leefgemeenschap in sterfhuisconstructie (grijzekoppiesdorp) Dit voorgenomen beleid staat 
dan ook haaks op het beleid om althans een behoorlijk deel “platteland leefbaar te houden en 
de bewoonbaarheid te stimuleren”. 
Na het schietincident in Den Haag was het zelfs onze eigen Minister van onderwijs Maria van 
der Hoeve, die voor de televisie betoogde, dat we terug moeten van de hier en daar al uit de 
hand lopende grootschaligheid. Voldoende geld daarvoor ontbreekt haar nu! 
Onze “buitenbeentjes” die voorhen in het voortreffelijke gedifferentieerde en georganiseerde 
speciaal onderwijs werden opgevangen moesten “weer samen naar school”. 
Echter het opheffen van het te dure speciaal onderwijs al vanaf 1980 en in vele gevallen 
onvoldoende toe kunnen rusten van het basisonderwijs, maakten dat velen tussen wal en schip 
terecht kwamen en komen. Wat zullen al die kinderen in de nabije toekomst de gemeenschap 
gaan kosten? In ons dorp is de betrokkenheid nog niet geërodeerd, integendeel, dank zij en 
enorm inzet van medeburgers kunnen in veel gevallen de kinderen “die anders zijn” voor de 
gemeenschap behouden blijven en er met hun gaven in blijven participeren. Zonder 
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onderscheid deelnemen aan alle activiteiten op school zowel als in het bloeiende 
verenigingsleven. Een algemene regel is dat jeugdcriminaliteit voortkomt uit de drang naar 
grenzeloos, normloos leven en uit  gebrek aan betrokkenheid van ouders bij hun kinderen. Die 
betrokkenheid is in “de kern met pit” zeer groot. 
Men doet alsof economische processen alles bepalen en alsof de rest er maar zo’n beetje 
achteraan bungelt. Dat is een primitieve voorstelling van zaken. Dat wreekt zich op het 
moment dat normatieve vraagstukken aan de orde zijn! 
Normen en waarden kan je niet dicteren, die moet je voorleven. Dat nu gebeurt in zeer veel 
opzichten wezenlijk in onze dorpsgemeenschap. 
Wijlen Prins Claus, die we allemaal hoog in het vaandel houden, doorzag dat en verleende 
met zijn handtekening ons dorp terecht het predikaat “Kern met Pit” 
 
Kees Korver 
oud onderwijskundige en vrijwillig leraar OBS ’t Dobbegie 
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BIJLAGE 3 
 
Van de voorzitter van Stichting Zaalruimte Drouwenerveen “Het Vertier” 
 
Mijn naam is Luuk Krol en ik ben voorzitter van de Stichting Zaalruimte Drouwenerveen. 
Onze stichting is eigenaar van dorpshuis Het Vertier. 
Mijn reactie bestaat uit drie onderdelen;  een algemene reactie 
                                                                  een reactie aangaande Het Vertier 
                                                                  een reactie aangaande de school + de gevolgen 
 
 
U, als opstellers van Kern en Kader zorgt dat er binnen de gemeente verwarring en ongeloof 
heerst. U stelt een stuk op, waarin U aangeeft waarop U denkt te kunnen bezuinigen. Maar het 
is wel heel kort door de bocht om dan in veel kleine kernen de voorzieningen te gaan sluiten. 
Ik krijg het idee dat U denkt: ik heb mijn huishoud boekje niet op orde en kan het binnen mijn 
eigen organisatie niet rechtzetten, dus daarom doen we het maar bij jullie. U neemt voor die 
bezuinigingen dan maar de kleinere kernen, omdat daar de gemeenschapszin het grootst is. 
Deze mensen willen hun voorzieningen graag behouden, en hebben daar dus wel iets voor 
over. 
Ik hoop dat U ons niet alleen hoort, maar dat U ook naar ons luistert, en dat U iets doet met de 
oplossingen die door de bevolking worden aangedragen, zodat we niet het gevoel hebben dat 
het alleen maar een bezuinigingsstuk is. 
 
Betreffende Het Vertier 
Ons dorpshuis is niet getoetst omdat de gemeente geen eigenaar is. We krijgen wel subsidie 
en daarom hebt U wel opmerkingen/overwegingen gemaakt. Hier stelt U dat we niet aan de 
criteria voldoen, omdat het percentage gebruikers uit de eigen kern 31% is. De norm is 50%. 
Een groot gedeelte van de gebruikers komt uit naburige dorpen, die binnen onze gemeente 
liggen, o.a. Buinerveen, Nieuw-Buinen en Borger. Dus ik denk dat U het criterium eigen kern 
ruimer moet zien 
 
Betreffende school en de gevolgen 
Onze oudste zoon is in 1990 naar de basisschool in Drouwenerveen gegaan. In 1993 kwam 
het bericht dat er geen groot onderhoud aan de school gepleegd mocht worden, omdat  
Den Haag hiervoor geen geld meer gaf. Na veel overleg heeft de bevolking toen een 
verklaring gegeven aan het College, waarin ze aangaf bereid te zijn de school in eigen beheer 
te verbouwen en te onderhouden. In 1994 werd de school daadwerkelijk verbouwd. 
In 1996 dreigde andermaal de sluiting van onze school, nu was een fout op het gemeentehuis 
de oorzaak. Er was 1 leerling te weinig.  
Samen met de gemeentelijke - en provinciale politiek, kamerleden, de Nederlandse heide 
maatschappij, de bevolking en diverse anderen, is het ons toen gelukt de minister op andere 
gedachten te brengen. 
En nu in 2004, komt de gemeente met het plan om in het kader van bezuinigingen onze school 
te sluiten. 
U zult, gezien het verleden, begrijpen dat Drouwenerveen dit niet zomaar laat gebeuren. 
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Ik doe hierbij een beroep op de politiek. In 1996 heeft U eensgezind Uw best gedaan voor 
onze school. U gebruikte toen in Uw brieven aan de minister, argumenten als; de school is het 
hart van het dorp en als er geen school meer is in een dorp, komen er minder jonge gezinnen. 
Ook de veiligheid van een school in het eigen dorp werd genoemd. Als U toen achter deze 
argumenten stond, kunt U er nu toch niet voor zijn de school te sluiten. 
De Heer Rijpstra, kamerlid van de VVD stelde toen in een column aangaande onze school: 
Natuurlijk is het goed om efficiënter met personeel, geld en gebouwen om te gaan. Maar soms 
is het van een groter belang om juist ook die leefbaarheid in kleine kernen in stand te houden. 
Dat onze school blijft, is ook in het belang van ons dorpshuis. Waarschijnlijk zullen kinderen 
die elders naar school gaan, daar ook hun vriendjes gaan zoeken. Een logisch gevolg zou 
kunnen zijn dat ze dan in die dorpen ook gaan sporten en hun vrije tijd doorbrengen. 
Dit zal ons toch wel rijke verenigingsleven gaan raken. 
Ik hoop dat U dit soort zaken meeneemt in Uw afweging.. 
 
Ik wil U namens het bestuur van de Stichting zaalruimte ook een handreiking doen. 
Wij zijn eventueel bereid om, als dat zal leiden tot het voortbestaan van onze school, de 
subsidie die U ons nu geeft voor schoonmaken en grasmaaien in te leveren. 
Ook het groot onderhoud buitenom, nemen wij dan voor eigen rekening. 
Op deze manier heeft U geen onkosten aan ons dorpshuis, en hebben wij wel een school. 
Om de leefbaarheid van het dun bevolkte platteland in stand te houden, zijn de voorzieningen 
zeker van belang.  
Ik hoop dat U met onze hulp zult zorgen, dat deze voorzieningen hier blijven.  
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BIJLAGE 4 
 
Alternatief plan van voorzieningen Drouwenerveen / Bronnegerveen 
 
In Kern en Kader zijn de bedragen genoemd waarop de gemeente kan bezuinigen als B&W 
besluit tot uitvoeren van dit plan. 
 
De school heeft verre weg de grootste post namelijk een totaal van � 61.659. Dit bedrag roept 
bij ons vragen op. De grootonderhoudskosten worden door de gemeente geschat op � 47.761 
over een termijn van 7 jaar. Wij weten niet anders dan dat we met het geld dat we krijgen 
voor klein onderhoud (� 6.087 per jaar) ál het onderhoud behoren uit te voeren.  
Wel is duidelijk dat er bij de toepassing van brandveiligheidsmaatregelen niet op het budget 
van de bouwcommissie gerekend kon worden. Dit geldt voor alle scholen in de gemeente. 
Intussen is de school tot en met niveau 2 van de brandveiligheidverordeningen voorzien. 
Concreet houdt dit in dat er een brandmeldinginstallatie is geplaatst en dat de vluchtroute is 
voorzien van brandwerende plafonds. Er is een 2e uitgang gerealiseerd en er zijn verplichte 
blusmiddelen aangebracht waaronder een brandhaspel. Tevens is de elektrische installatie 
naar huidige normen aangepast. 
Een aantal zaken staat nog op de planning: vernieuwen schooldak, vervanging cv-ketel en 
egaliseren schoolplein. Dit zal binnen nu en 2 jaar uitgevoerd worden met de ons beschikbare 
middelen. 
 
Wat betreft de bibliobus kan door de bestelling via het digitale net te laten verlopen ongeveer 
� 2000 per jaar bezuinigd worden. De bestelde boeken kunnen in dorpshuis “Het Vertier” of 
op school worden afgehaald. 
Zie  http://www.bibliotheekborger.nl/  [menu]>[service][aanvragen][aanvragen via internet] 
 
Het bestuur van Stichting Zaalruimte Drouwenerveen, dat het dorpshuis “Het Vertier” 
beheert, is bereid om de gemeentelijke subsidie ter beschikking te stellen aan de school indien 
deze daardoor open kan blijven. De gemeente bespaart hierdoor nog eens � 2269 Ook het 
bedrag van 2940 voor jaarlijks onderhoud van het dorpshuis zijn wij bereid in te leveren 
indien hierdoor de school open blijft. 
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Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 
Huidig  jaarlijks  groot onderhoud/7jr wettelijk verpl.  subsidie totaal 
 
't Dobbegie 6.087  47.761   7.811   
Vertier  2.940  4.690      2.269 
Bibliobus         2.111 
 
Totaal/jaar 9.027  7.493   7.811   4.380 28.711 
 
Alternatief jaarlijks  groot onderhoud/7jr wettelijk verpl.  subsidie totaal 
 
‘t Dobbegie 6.087     7.811  
Vertier           
Bibliobus         250 
 
Totaal/jaar 6.087     7.811   250 14.148 
 
Totaal aan bezuiniging per jaar in de eerstkomende 7 jaren: 

�14.563/jaar   
 
Volgens Kern en Kader 
Totale daling jaarlijkse uitgaven: � 13.407,-- 
Daling kosten groot onderhoud en wettelijk verplichte investeringen:� 60.262,-- 
Dit met sluiting OBS ‘t Dobbegie 
 
Volgens Alternatieve begroting 
Totale daling jaarlijkse uitgaven: � 7.070,-- 
Daling kosten groot onderhoud en wettelijk verplichte investeringen:� 52.451,-- 
Dit met behoud van OBS ’t Dobbegie 
 
Wij hebben sinds de hoorzitting een vraag gesteld over de specificatie van de wettelijke 
verplichting van � 7.811 
 
De � 7.811 is volgens de afdeling bouwkunde nodig voor: 

1. Aanpassing in het kader van waterleidingbesluit (legionella)  
2. NEN 3140 (periodieke keuringen en evt. aanpassing elektrotechnische installatie)  
3. Valbeveiliging  
4. Milieukeuring gastoestellen 

Ze vullen het lijstje aan met veel voorkomende andere wettelijke verplichtingen als o.a.  
• Eisen beveiligingsinstallatie  
• Gebruikersvergunningen  
• Legionella in niet waterleidinginstallaties  
• Klimaat beheersing 

 
Het lijkt ons dat Drouwenerveen hier ook nog wat zelfwerkzaamheid aan de dag kan leggen.  


