Vragen Wouter van der Schaaf, PvdA
Vraag 1
Een deel van de kosten van de verbouwing van de Vondelschool wordt besteed aan de vergroting van de
leerlingencapaciteit van de school. Is die vergroting noodzakelijk op grond van te verwachten demografische
ontwikkelingen? En is de vraag gerechtvaardigd of er wellicht elders binnen de zeer nabije omgeving van de
Vondelschool lokaalruimte beschikbaar is.
Antwoord
Ja de vergroting is passend bij de demografische ontwikkeling. De demografische ontwikkeling van Bussum
laat een lichte daling zien op de korte termijn, maar een stijging op de lange termijn (vanaf 2030). Voor
onderwijshuisvesting kijken wij altijd naar het langjarig gemiddelde over 15 jaar. De Vondelschool laat in de
prognoses de eerste jaren een stabiel leerlingaantal zien en een lichte stijging vanaf 2025. Er zijn nu 410
leerlingen, het 15-jarig gemiddelde geeft op dit moment de behoefte aan voor 437 leerlingen. De
ruimtebehoefte is afgestemd op 425 leerlingen, waarbij er in het algemeen marge over is om ca. 10% meer
leerlingen op te vangen indien nodig.

Vraag 2
Welke impact zal de verhoging van de uitgaven van de Vondelschool (en andere scholen) hebben voor de
toekomst van de financiering van het totaal van het IHP. Kan dit inzichtelijk worden gemaakt?
Antwoord
Er is geen directe impact voor de scholen met wie we nu aan plannen werken. Zie verder mondelinge
toelichting wethouder Hendriks in gesprek VI op 1 dec 2021.

Vraag 3
Is het daadwerkelijk zo dat een verhoging van te verwachten kosten automatisch moet worden doorvertaald
naar een verhoging van het voorbereidingskrediet?
Antwoord
8% voorbereidingskrediet is gebruikelijk. De plannen van de school zijn complexer, waardoor meer/betere
voorbereiding nodig is, die meer uren kost voor de adviseurs. Het is niet zeker dat 8% voorbereidingskrediet
totaal nodig is (dat is het nooit). Wanneer dit niet voor de voorbereiding gebruikt wordt, dan wordt het ingezet
voor de uitvoering.
Vraag 4
Waar worden de leerlingen tijdelijk gehuisvest tijdens de restauratie en wat is het voorgenomen startmoment
van de restauratie. En is dat afhankelijk van de verbouwing van een andere PO School?
Antwoord
We gebruiken voor de PO-scholen tijdelijke huisvesting aan de Amersfoortsestraatweg naast het
politiebureau. De scholen volgen elkaar op in het gebruik. De Tweemaster maakt op dit moment gebruik van
de tijdelijke huisvesting. Het voorgenomen startmoment van de restauratie is 2 e kwartaal 2023.

Vraag 5
“Het toekennen van extra krediet aan de Vondelschool kan gevolgen hebben voor de uitvoering van andere
projecten binnen het IHP, bijvoorbeeld wat betreft de planning.” Kunt u dit nader toelichten? En is de in het
stuk vermelde 730 miljoen Euro bestemd voor schoolbesturen of voor gemeenten?

Antwoord
Gevolg is vertraging bij projecten die verder weg in de tijd liggen. Zie verder mondelinge toelichting
wethouder Hendriks in gesprek VI op 1 dec 2021.

