Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 9 november 2013
Aan de voorzitter van de raad.
Vragensteller: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Onderwijshuisvesting/leerlingenstop De Wegwijzer en De Horn
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De toekomstige ‘bewoners’ van de nieuwe Brede School hebben volgens de
laatste leerlingentelling 11 lokalen nodig. In de Brede School komen volgens plan
16 lokalen… Wordt er gebouwd voor leegstand? Wat betekent dit financieel? Op
welk ‘bordje’ komen deze financiële lasten? Kan er geen andere school naar de
Brede School?
2) Als in de toekomst een andere school wil uitbreiden wordt er eerst gekeken naar
leegstand elders in de gemeente. Wat betekent de dreigende leegstand in de Brede
School voor het PC-onderwijs? Worden zij straks de dupe? Moet het PConderwijs (lees De Wegwijzer) wellicht de leegstand opvullen en met dislocaties
gaan werken?
3) De PCG-fractie hoorde van het plan om een leerlingenstop in te voeren op zowel
De Horn als De Wegwijzer. Kan de gemeente dit ‘zomaar’ invoeren? Is dit wel
een geoorloofd instrument om in te zetten en te ‘sturen’? Er is toch vrijheid van
onderwijs en van schoolkeuze?
4) Is het college bereidt om de leerlingenstop van tafel te halen en met de
desbetreffende scholen aan tafel te gaan om tot een constructieve oplossing te
komen?
Toelichting:
Vorige week heeft de SP vragen gesteld over het basisonderwijs en de huisvesting. Recent
heeft de PCG-fractie ook informatie onder ogen gezien en naar aanleiding daarvan willen we
aanhaken bij de vragen van de SP.
In de nieuw te bouwen Brede School komen 16 lokalen. Volgens plan worden ‘t Baken en
De Driehoek de ‘bewoners’ van de nieuwe Brede School. Uit de recente ‘1-oktobertelling’
blijkt echter dat het aantal leerlingen 133 resp. 67 bedraagt. Dit betekent dat er voor beide
scholen gezamenlijk hooguit 11 lokalen nodig zijn. Dat betekent dus een leegstand van 5
scholen… Bouwen we voor leegstand? Dit kan toch niet waar zijn?!
Wat anders… Wat betekent deze leegstand voor het PC-onderwijs? Worden zij straks de
dupe? Voor verdere nieuwbouw wordt immers eerst gekeken naar leegstand elders in de
gemeente. Kan het PC-onderwijs straks, als het even tegenzit, de lege lokalen in de Brede
School gaan vullen in plaats van nieuwbouw of renovatie van De Wegwijzer? Moeten zij met
dislocaties gaan wegwerken?

Last but not least… De PCG hoorde ook van de leerlingenstop bij De Horn en De
Wegwijzer. Bij het lezen hiervan wreef ik even in mijn ogen… We hebben toch vrijheid van
onderwijs en van schoolkeuze? Wordt er echt gedacht dat een leerlingenstop bij De
Wegwijzer zorgt voor meer leerlingen bij bijvoorbeeld De Klimop? Kortom, reden genoeg
om bij de SP aan te haken en het college deze vragen te stellen…
Hans Marchal/PCG

