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Inleiding 
Op p. 27 Integraal huisvestingsplan 2017 onderwijs is te lezen 
Ook in de kern Muiderberg ambiëren de scholen een IKC. Beide scholen zullen in deze plannen samengaan in het IKC, 
waarvan de haalbaarheid op dit moment onderzocht wordt. Gezien de conditie van de scholen en de leerling ontwikkeling in 
deze kern is het ontwikkelen van een alternatief scenario aannemelijk. Beide scholen dateren uit het jaar 1980 en zijn aan het 
einde van hun levensduur. Hierdoor zal de komende jaren flink geïnvesteerd moeten worden in het onderhoud om de 
kwaliteit op peil te brengen. De gebouwen kennen hierdoor hoge onderhouds- en energielasten. De kwaliteit van beide 
scholen biedt ruimte voor verbeteringen. Met name de technische kwaliteit van de Oranje Nassauschool wordt als slecht 
beoordeeld. 
In het CUP staat onder meer: ONDERWIJSHUISVESTING: We dragen met het onderwijs zorg voor renovatie en 
verduurzaming van schoolgebouwen en zonodig nieuwbouw. 
 
Uw college is nu al een aantal jaren “de haalbaarheid van een IKC” aan het onderzoeken.  
Uw college constateert zelf dat de technische staat van De Oranje Nassauschool slecht is en dat voor beide scholen geldt dat 
zij aan het einde van hun levensduur zijn en dat de komende jaren (vanaf 2017 dus) flink geïnvesteerd moet worden. 
Wij voegen daar aan toe dat deze technische staat van de Oranje Nassauschool op geen enkele manier voldoet aan de huidige 
eisen van duurzaamheid (er is zelfs geen dubbel glas), en dat deze situatie in schril contrast staat met wat uw college 
uitdraagt over duurzaamheid. 
 
 
Vraag 1 
Waarom is er nog geen enkele beweging waarneembaar t.a.v. de vorming van een IKC Muiderberg? 
 
Antwoord 
De oplevering nieuwbouw IKC Muiderberg staat conform IHP gepland in 2023. Onlangs hebben we de voorbereiding herstart 
met de scholen/schoolbesturen.  
 
Vraag 2 
Heeft dit te maken met de voortdurende onduidelijkheid over het gebruik van de gemeentewerf in Muiderberg? 
 
Antwoord 
Nee, de gemeentewerf is een mogelijke locatie voor een IKC. De voorbereidingen zijn onlangs opgestart om te komen tot een 
gebouw in 2023 / 2024. Uiteraard is voor het ontwerp de keuze van de locatie wel belangrijk.  Met de scholen is afgesproken 
om nog vóór de zomer van 2020 hier uitsluitsel over te verkrijgen. Tot de zomer willen we ook het visiedocument IKC herijken 
ten behoeve van het IKC Muiderberg. Na de zomer willen we starten met het programma van eisen.  
 
Vraag 3 
Waar legt u de prioriteit? 
Bij het onderwijs of bij de facilitering van het groenbeheer? 
 
Antwoord  
Zie antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 4 
Wanneer mogen wij stappen tegemoet zien die leiden tot een concrete aanpak van de vorming van een IKC en de daarmee 
samenhangende huisvesting van de basisscholen in Muiderberg? 
 
Antwoord  
Zie antwoord op vraag 2  
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Vraag 5 
Intussen: 
5a Wat gaat u tussentijds doen aan de Oranje Nassauschool, in het kader van de in 2017 al door uw college vastgestelde 
slechte technische staat en de duurzaamheid die u zo hoog in het vaandel heeft? 
5b Voor de Vinkenbaan: Wat gaat u aan deze school tussentijds doen, gezien de in 2017 reeds geconstateerde “einde 
levensduur”. 
 
Antwoord  
Wat we gaan doen met de scholen staat in het IHP dat in 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. De schoolbesturen 
hebben ingestemd met het IHP en zijn zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van hun gebouwen. Samen met de 
schoolbesturen is gekozen voor nieuwbouw als een duurzame oplossing voor de technisch verouderde scholen.  
 
Vraag 6 
Hoe zit het met de politieke zwaarte die aan bovengenoemd onderwerp wordt toegekend. 
In de portefeuilleverdeling heeft de portefeuillehouder blijkens de website wel het IKC Muiden in zijn portefeuille, maar IKC 
Muiderberg wordt niet genoemd. 
 
Antwoord  
Voor alle projecten onderwijshuisvesting is de portefeuillehouder de heer G.J. Hendriks. Alleen is voor de locatiekeuze om 
belangenverstrengeling te voorkomen in het college van B&W besloten deze onder te brengen bij de heer N.J.A. Schimmel.  
 
Vraag 7 
Kunt u verklaren waarom de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting van een aantal scholen in de kern Bussum met grote 
investeringen voortvarend ter hand worden genomen en de situatie op dit terrein in de kern Muiderberg al jaren achterblijft 
dan wel volledig stil ligt? 
 
Antwoord  
De wijze waarop en wanneer we voorzieningen treffen staat in het IHP. De voorbereiding van projecten wordt opgestart 
conform het IHP.  Zoals u weet, hebben we ten opzichte van het IHP bij een aantal projecten vertraging opgelopen.  
Dit betreffen onder andere projecten, zoals de VO scholen die in het IHP in 2020 staan gepland.   
 
Vraag 8 
Bent u met ons van mening dat het van belang is om de raad over dit onderwerp bij te praten en zo ja, hoe gaat u dit vorm 
geven? 
 
Antwoord  
Wij zien op dit moment geen aanleiding om de gemeenteraad bij te praten over de voorbereiding van het IKC Muiderberg. Zie 
voor status ook antwoord op vraag 2. Nu we gestart zijn met de voorbereiding zal het IKC Muiderberg onderdeel worden van 
het projectenboek. Relevante informatie over het project in het projectenboek wordt 2x per jaar als bijlage meegestuurd bij 
de Voortgangsverslagen.  


