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Aanwezig namens  
raadsfractie 

VVD: Niehe 
D66: Bruins 
CDA: Van Tilburg 
GL: Boudewijnse 
PvdA: Van der Schaaf 
GGM: Van Wees 
50plus: Van der Schaaf 

Meesprekers Petra Laseur, Richard Winter, Jan-Hendrik Vos 

Aanwezig namens college Boland 

Ambtelijke ondersteuning  Kaya 

Voorzitter De Haan 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter opent de vergadering. 
Mw. Laseur geeft een korte toelichting over het proces van overleg met het 
Sivog en over de toestand van schoolgebouwen. De schoolbesturen zijn er blij 
mee. 
Dhr. Vos en dhr. Winter sluiten zich hier bij aan. 
GL vindt het een ambitieus huisvestingsplan en vraagt naar de relatie met het 
convenant bij het oude IHP. 
VVD  vraagt naar het fonds dat opgericht gaat worden, en naar de rol van de 
gemeente bij de ruimte voor kinderopvang. 
PvdA vraagt waarom er zo’n groot verschil is tussen de staat waarin de 
verschillende gebouwen zich bevinden, waarin zit het verschil met huidige 
schoolgebouwen, wat zijn de financiële gevolgen. Scholen zijn 
verantwoordelijk voor de onderhoud, hoe gaat de gemeente dit monitoren? 
CDA vraagt ook naar het fonds en hoe dit gevuld gaat worden en gevraagd 
wordt naar de minimale en maximale variant op blz. 6. Waarom zijn de kosten 
van de vo-scholen zo hoog? 
GGM vraagt naar de adviseur op blz 27 en waarom sommige scholen weinig 
inbreng gehad hebben bij dit plan. En naar de kosten die niet zijn 
meegenomen bij de investeringen: is daar inzicht in. En naar het IKC in 
Muiden. 
D66 vraagt naar de scholen waar weinig informatie over is, waar liggen de 
risico’s en naar de ramingen van leerlingen. 
 
Mw. Laseur gaat op een aantal vragen in, naar de verschillende staat van 
scholen en hoe een nieuwe school eruit gaat zien, en op de exploitatiekosten, 
vooral die er extra bijkwamen wegens de duurzaamheid. En over het oude 
convenant in Bussum. 
GL vraagt nader over het aantal kinderen en het convenant. 
De wethouder gaat op de vragen in.  
Dhr. Kaya gaat verder in op de leerlingenaantallen en het convenant. 
De wethouder vult dit aan. Het antwoord op de prognoses van 1300 ivm 1200 
wordt schriftelijk beantwoord. 
De wethouder gaat in op de vraag over het fonds. 
VVD vraagt of er geen andere vormen zijn dan een fonds dat uitgaat van het 
solidariteitsprincipe. 
De wethouder gaat hier op in. 
De wethouder gaat op de andere vragen in. 



 
50Plus vraagt nader naar andere soorten scholen, laptopscholen e.d. 
De wethouder gaat er nader op in. 
Dhr. Kaya gaat in op hoe scholen gemonitord worden op de uitgaven. 
De wethouder gaat op de andere vragen in. 
Dhr. Kaya zegt dat een risicomatrix niet nodig is: dit is slechts een algemeen 
plan. Later zal er per locatie een risico bepaalt moeten worden. 
De wethouder zegt voor te gaan stellen om dit mee te nemen in het 
projectenboek. 
De VVD vraagt naar de geldigheidsduur van het IHP. 
De wethouder gaat op de vraag in. 
50Plus vraagt de scholen naar modernisering in onderwijsvormen. 
Dhr. Winter gaat op de vraag in. 

Toezeggingen college Er wordt schriftelijk ingegaan op de leerlingprognoses. 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

Alle fracties willen dit voorstel meningsvormend behandelen, alleen 50Plus wil 
het besluitvormend. 

 
 
 


