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Inleiding 
Jaarstukken 2018 – Programma 7 – Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd – sectie 7,3 “Om de renovaties mogelijk te maken, 
zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor tijdelijke huisvesting van de scholen.” 
 
Vraag 1 
Voor welke van de genoemde scholen is er tijdelijke huisvesting i.v.m. renovatie nodig? 
 
Antwoord 
PO: Bussumse Montessori school, Juliana Dalton school, Indon school, Vondelschool, Tweemaster school, Cals school, 
Katholieke Montessori school, Juliana school (Kwartellaan) 
VO: Willem de Zwijger College, Goois Lyceum, St. Vitus College, St. Vitus Mavo. 
 
Vraag 2 
In hoeverre kan die tijdelijke huisvesting in en om de betreffende school worden ingericht?  
 
Antwoord 
Door gebrek aan ruimte rondom alle PO scholen is dit niet te realiseren. Een tijdelijke locatie die al in ons bezit is beogen wij 
om in te zetten voor een 6-tal scholen. Om de planning uit het vastgestelde IHP (Integraal Huisvesting Plan) na te komen is 
het realiseren van een 2e tijdelijke locatie nodig. 
Tijdelijke huisvesting voor het VO heeft een dusdanige omvang dat realisatie in en om de scholen niet kan. Daarvoor wordt 
een locatie binnen en buiten onze gemeente grenzen gezocht.  
 
Vraag 3 
In hoeverre kan die tijdelijke huisvesting bij een andere school met leegstand worden ingericht? 
 
Antwoord 
Er is in onze gemeente geen school met zodanig veel leegstand dat daar een andere PO school  bijgeplaatst kan worden. 
 
Vraag 4 
Is het reëel om al deze aanvragen tegelijkertijd te behandelen? Zeker gezien het feit dat er twee grote middelbare scholen 
een aanvraag hebben ingediend. 
 
Antwoord 
In het door de raad in januari 2018 vastgestelde IHP is een planning opgenomen. De volgorde op deze planning is tot stand 
gekomen op basis van zoveel mogelijk  objectieve informatie, gegevens als bouwjaar, exploitatielasten, technische en 
functionele kwaliteit. En na overleg met de betrokken scholen. Dat een aantal scholen nu al een aanvraag hebben ingediend 
heeft te maken met de lange voorbereidingstijd die renovatie en/of nieuwbouw voor een school met zich meebrengt en 
waarbij zaken als een gemeentelijk monument of, zoals bij de VO scholen, de omvang van het gebouw een rol spelen.  
 
Vraag 5 
Is er voldoende spreiding in aanvragen qua ligging en realisatie  in de tijd gezien om de benodigde tijdelijke huisvesting te 
minimaliseren? M.a.w. een iets andere spreiding heeft een aanmerkelijk effect op daling van de voorziene kosten voor 
tijdelijke huisvesting. 
 
Antwoord 
Zie bijlage bij raadsmededeling 1490115 Reactie op Algemene Beschouwingen d.d. 21 juni 2019. 

https://bestuur.gooisemeren.nl/uploads/media/1490115_Bijlage_bij_RM_Memo_College_over_onderwijshuisvesting_25_juni_2019.pdf

