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In de vergadering van 22 november 2016 is door het college van burgemeester en wethouders het 
Onderwijshuisvestingsprogramma 2017 (OHP) vastgesteld. In dit OHP zijn twee aanvragen 
opgenomen, te weten: 
a. het verzoek van de directie van het Mill Hillcollege tot vergoeding van de kosten van verwijdering 

en sanering van asbesthoudende vensterbanken; 
b. het verzoek van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle tot vergoeding van de 1e 

inrichting van de 21e groepsruimte van basisschool Den Bongerd.  
 
Met de voorziening ad a is een bedrag gemoeid van € 6.300,00. De kosten van de voorziening ad b 
bedragen € 14.500,00. Beide bedragen inclusief BTW. In het activiteitenplan van de door uw raad in 
de vergadering van 8 november jl. vastgestelde gemeentebegroting 2017 zijn financiële middelen 
voor beide voorzieningen opgenomen. 
 
Op basis van het bepaalde in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs dienen de 
schoolbesturen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze over de voorgenomen inhoud 
van het OHP kenbaar te maken. Deze procedure is voorafgaand aan onze besluitvorming gestart. 
Vastgesteld is dat de schoolbesturen akkoord zijn met de inhoud van het OHP.  
 
Via de besluitvorming van OHP 2017 is vastgesteld, dat er de voorbije jaren majeure inspanningen 
zijn verricht om uitvoering te geven aan het Integraal Huisvestingsplan primair- en voorgezet 
onderwijs 2009-2016 (IHP PO/VO). In deze periode zijn de volgende voorzieningen tot stand 
gebracht: 
- kindcentrum Boschkens-Oost (nieuwe huisvesting basisschool De Bron); 
- kindcentrum Frankische Driehoek (nieuwe huisvesting basisscholen Open Hof en Den Bongerd + 

nieuwe sporthal); 
- vervangende nieuwbouw basisschool De Kleine Akkers; 
- uitbreiding en aanpassing basisschool 't Schrijverke; 
- uitbreiding Mill Hillcollege;  
- renovatie basisschool De Regenboog. 
 
Als sluitstuk van het vigerende IHO PO/VO wordt thans gewerkt aan de realisering van de 
vervangende nieuwbouw - in de context van een kindcentrum - voor de basisscholen Kameleon te 
Goirle en De Vonder te Riel. De vervangende nieuwbouw van basisschool Kameleon is inmiddels 
gereed. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van de buitenruimte. Het schoolgebouw zal per 
aanvang kalenderjaar 2017 in gebruik worden genomen. 
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Op 19 september 2016 is gestart met de realisering van de vervangende nieuwbouw van basisschool 
De Vonder. De officiële start van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden op 21 oktober 2016. Op 
basis van de voorliggende planning is deze voorziening per 1 september 2017 gereed.  
 
Evaluatie/actualisatie IHP PO/VO 2009-2016 
Binnenkort wordt gestart met de evaluatie/ de actualisatie van het IHP PO/VO. Er dienen zich immers 
inmiddels weer nieuwe ontwikkelingen aan, die een plaats in een volgend IHP moeten krijgen. 
Relevant in dit kader zijn met name de huisvesting van het Mill Hillcollege, de gemeentelijke 
implementatie van de recente bestuurlijke afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake 'Een aanbod voor alle 
peuters' en de recent geactualiseerde leerlingenprognose voor het basisonderwijs. Beoogd wordt 
uiterlijk aan het einde van het 1e kwartaal 2017 uw raad hierover nader te berichten c.q. te 
adviseren. 
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