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Datum: 6 oktober 2015 

Aan: commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 

Van: Wethouder T. van der Paard 

Onderwerp: Beantwoording vragen Integraal Huisvestingsplan 

 

 

Tijdens de behandeling van het integraal huisvestingsplan Onderwijs is er vanuit de commissie een aantal 

informatieve vragen gesteld. Ik heb u toegezegd die schriftelijk te beantwoorden. De inhoud geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van het plan of het raadsvoorstel. 

 

Vragen Behoorlijk Bestuur 

1. Wie nemen deel aan de zgn. projectgroep voor inhoudelijke vorming van de brede school. De ervaring 

leert dat het project heeft gefunctioneerd. 

> Betreft met name de projecten brede school Marsdiepstraat en IJsselmeerstraat. De projectgroepen 

hebben bestaan uit de betreffende scholen en partners in de brede school. Ook bij de Drooghe Bol kan 

zo’n projectgroep ontstaan. 
 

2. Wie stelt de startnotitie samen voor de wijze van invoering doordecentralisaties? 

> Dit was een actiepunt uit het vorige huisvestingsplan en is inmiddels achterhaald door de wettelijke 

overheveling van het onderhoud aan de schoolbesturen . 

 

3. Op dit moment geven de schoolbesturen aan nog geen volledige doordecentralisatie te willen. Wat 

wordt bedoeld met ‘geen volledige’… 

> Bedoeld wordt dat het economisch eigendom van de scholen niet overgaat naar de schoolbesturen. Een 

toelichting treft u aan in Hoofdstuk 4.2 van de nota. 

 

4. Voldoen aan een Frisse school zou een verplichting moeten zijn? Controle en handhaving op de 

onderhoudsbudgetten lijkt daarom een must. Dan moet het wel een verplichting worden. 

> Vanuit de rijksoverheid wordt gestuurd op Frisse scholen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt 

bij de schoolbesturen. De gemeente wijst hen op de kansen en mogelijkheden daarin. Een aantal 

schoolbesturen heeft zich actief ingezet om duurzame ontwikkelingen toe te passen in de huisvesting. 

 

5. Vier maal per jaar een afstemmingsoverleg. Tussen wie? Gebeurt dit ook daadwerkelijk? 

> Het afstemmingsoverleg vindt plaats tussen gemeente en schoolbesturen voor primair en (voortgezet) 

speciaal onderwijs. Dit overleg vindt ook daadwerkelijk plaats, deels ambtelijk en deels bestuurlijk.  

 

6. Met betrekking tot de NEN-conditie 3 is redelijk, maar wel minimaal. Wat houdt dat in voor de toekomst 

van het gebouw. 

> Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de onderhoud van het schoolgebouw. De wet bepaalt dat 

bij de overdracht van gebouwen van schoolbestuur naar gemeente het gebouw moet voldoen aan de 

conditiescore 3 van de NEN 2767. Als toekomstig eigenaar van het gebouw is het voor de gemeente 

wenselijk om te weten hoe het gebouw wordt onderhouden. Wij willen daarom elke 10 jaar de staat van 

onderhoud van de onderwijsgebouwen in kaart brengen. 

 

7. Gedeeltelijke vrijstelling aanvragen bij het gemeentebestuur, m.b.t. de kapitaalcomponent bij verhuur 

aan derden een punt dat nog  niet uitgewerkt is? Ik (Behoorlijk Bestuur) ga er vanuit dat dit nog niet 

aangevraagd kan worden. 

> Bedoelde passage verwijst naar het huisvestingsplan uit 2006. In het voorliggende huisvestingsplan zijn 

de voorwaarden daarvoor uitgewerkt. . 

 

8. De Drooghe Bol als pilot, een evaluatie zou fijn zijn. 

> De commissie wordt 9 november geïnformeerd over de stand van zaken. Zie ook hieronder. 



 

 

Stadspartij 

Voor de nabije toekomst is het van groot belang dat gemeente en schoolbesturen nauwer gaan 

samenwerken en daadwerkelijk werk gaan maken dat schoolgebouwen voor meerdere doeleinden 

gebruikt kunnen gaan worden. Ook dient er een inspanningsverplichting voor eerder genoemde partijen te 

komen op het gebied van duurzaamheid. 

> Het realiseren van clusters tot brede scholen of Integraal Kindcentra’s (IKC) is juist bedoeld om 
schoolgebouwen geschikter te maken voor meerdere doeleinden. Bij het totstandkomen van brede scholen 

of IKC’s zien we hierop ook toe. We blijven na de bouw de ontwikkeling monitoren en daarover in gesprek 

met de schoolbesturen. 

> Duurzaamheid is in eerste instantie verantwoordelijkheid van de schoolbesturen zelf. De schoolbesturen 

zijn verantwoordelijk voor het gebouw en de exploitatie. Het inverdieneffect van investeringen in 

duurzaamheid komt ten gunste van de scholen. Er is daardoor een prikkel om ook dergelijke maatregelen 

te nemen. Ook hier zijn wij schoolbesturen steeds in gesprek over kansen en mogelijkheden.  

 

 

Naast deze vragen is er in de raadscommissie gevraagd naar enkele ontwikkelingen die los staan van het 

huisvestingsplan.  Op 9 november is er in de raadscommissie tijd gereserveerd om u bij te praten op de 

ontwikkeling van de brede school Drooghe Bol. Ik stel voor dat ik op dat moment u ook nader informeer 

over de stand van zaken onderwijs asielzoekers. 

 

Drooghe Bol 

In november 2014 heeft de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling gesproken over een voorstel tot het 

beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren van kinderopvang. De commissie heeft destijds het 

voorstel niet besluitrijp geacht en het college verzocht in gesprek te gaan met een partner die mogelijk zelf 

wil investeren. Daaropvolgend zijn diverse gesprekken gevoerd met alle partijen. Op 9 november a.s. 

wordt u tijdens de vergadering van de raadscommissie MO bijgepraat over de stand van zaken. 

 

Spinaker  

Het aantal leerlingen van de Spinaker in 5 jaar tijd met 50 leerlingen gegroeid. In 2012 zijn er 2 

noodlokalen gebouwd bij de hoofdlocatie van de Spinaker voor huisvesting van leerlingen. De groei blijkt 

niet tijdelijk, maar structureel. Dit heeft geleid tot een zoektocht naar een permanente locatie voor de 

Spinaker. Bij de zoektocht worden een aantal uitgangspunten gehanteerd, zoals geen uitbreiding van het 

aantal m² onderwijsvastgoed, de locatie moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, een ruimte 

voor bewegingsonderwijs binnen loopafstand en passend binnen de door de raad vastgestelde financiële 

kaders. Met deze zoekopdracht worden momenteel gesprekken gevoerd, locaties bezocht en 

doorrekeningen gemaakt. Met het bestuur van de Spinaker is afgesproken voor het eind van jaar een 

definitieve keuze te maken.  In de raadscommissie van 9 november zal ik u over de voortgang informeren. 

 

Asielzoekers 

In de opvanglocatie Doggershoek zijn een groot aantal jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs 

ondergebracht. De gemeente werkt nauw samen met COA en Scholen aan Zee om te zorgen dat deze 

jongeren onderwijs kunnen volgen. Scholen aan Zee wil voor de eerste opvang units plaatsen nabij Sport 

aan Zee-2 (de sporthal aan de Drs. F. Bijlweg). De jongeren zullen daarna zo spoedig mogelijk worden 

doorgeleid naar het regulier onderwijs. Binnen het regulier onderwijs is genoeg ruimte aanwezig om deze 

toename op te vangen. In het huisvestingsplan is hiermee nog geen rekening gehouden. Ten tijde van het 

totstandkomen van de nota was deze ontwikkeling nog niet in beeld in de omvang zoals deze zich nu 

voordoet. 

 

 

 

 


