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Onderwerp Verzoek tot plaatsing op het Plan van Scholen 2017-2020 (67075) 

Datum 29  juni 2016 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Niehe 
(D66) Rijnja Stam 
(CDA) Van Tilburg 
(PvdA) Schaaf 
(GL): Vos 
(HvB) vd Ham 
(GOP): Philipse 
(50Plus). 

Meesprekers  

Aanwezig namens 
college 

Gerben Struik 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Jongman 
 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items 
 

De voorzitter opent de vergadering. 
De wethouder geeft een korte toelichting. 
 
D66 vraagt naar de Jozefschool, blijft die bestaan? Zijn er dan nog genoeg leerlingen 
voor het plan van scholen. Wat gebeurd er met de PC Hooftschool? Er zou geen 
openbare school komen in de Bloemendalerpolder.  Is er  gesproken met de 
medezeggenschapsraad? 
VVD: de ASKO wil op het plan van scholen komen. De intentie om in eén gebouw te 
gaan zitten met de PC Hooftschool. 
GL: er was een brede school in Breeduit. Zijn er genoeg leerlingen voor een 
zelfstandige school? 
PvdA vraagt naar het proces en de procedure. Is er gewezen op het feit dat er een 
nieuwe wijk komt: zijn anderen benadert voor scholen. Wat is de positie van 
openbaar onderwijs.  Moet de gemeente dit niet willen prioriteren? Wat is de 
prognose van de kinderen. Het aantal kinderen is mij niet duidelijk. Wat zijn de 
leerlingenaantallen van de scholen? Is het mogelijk dat het gebouw van de school 
buiten het gebied van de Krijgsman komt. 
 
De wethouder gaat op de vragen in. 
Het gaat alleen om een technische aanvraag, waarop de gemeente alleen ja of ja kan 
antwoorden. Hij gaat in op de leerlingenaantallen. De insteek op beleid voor 
openbaar onderwijs  is een zaak voor een aparte discussie. En is het zeker de 
bedoeling dat het gebouw op De Krijgsman komt. Het gaat nu alleen om de 
bestuurlijke component van de scholen, het aantal scholen verandert niet. 
Dhr. Jongman zegt dat in de aanvraag staat dat men de school op De Krijgsman wil 
stichten. Daar moet nog wel met de projectontwikkelaar over gesproken worden, dat 
moet nog duidelijk worden. Het aantal leerlingen: dat is een theoretisch model dat 
we wel moeten volgen.  
CDA vraagt waarom we dit Gesprek voeren, als we alleen ja of ja kunnen zeggen. 



 

De voorzitter merkt op dat dit is geagendeerd terwijl de agendacommissie de 
stukken nog niet had, en er een tijdsdruk is. 
PvdA merkt op dat dit inderdaad alleen een theoretisch model  is. Kunnen we wel de 
werkelijke cijfers krijgen van aantallen leerlingen? 
De wethouder zegt dat die cijfers er zijn en dat die raad die krijgt. 
 
GOP vraagt of de leerlingenaantallen-prognose afhankelijk is van het 
bestemmingsplan op De Krijgsman. 
Dhr. Jongman zegt dat dit klopt, daarom is het een prognose. Maar daar moet je wel 
je  beleid op richten.  
De VVD merkt op dat als de stichtingsnorm in vijf jaar niet gehaald wordt het  
gewoon ophoudt. 
 
De fracties vinden dat dit stuk naar de besluitvormende raad kan 

Toezeggingen college De raad krijgt de cijfers van leerlingenaantallen van de scholen en de prognoses 

Aanbevelingen 
fracties 

Het stuk kan naar de besluitvormende raad. 

 


