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Via de raadsinformatie van 24 mei 2017 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de realisering van de vervangende nieuwbouw voor basisschool De Vonder in Riel. Wij 
hebben u bericht dat de oplevering van de nieuwbouw op 29 september 2017 zal plaatsvinden. 
Onmiddellijk daarna zullen de basisschool en de kinderopvangorganisaties starten met hun 
voorbereidingen voor de verhuizing naar en de ingebruikname van de nieuwbouw. 
 
Ondertussen groeit het leerlingenaantal van basisschool De Vonder gestaag. Hierdoor is het niet 
mogelijk alle leerlingen per aanvang schooljaar 2017/2018 op de tijdelijke huisvestingslocatie Leike 
12 in Riel in de 9-klassige school te huisvesten. Met de nodige moeite lukt dit nog wél tot het einde 
van het schooljaar 2016/2017. In het nieuwe schooljaar start de school met 248 leerlingen. Dit 
leerlingenaantal geeft aanspraak op (ruim) 10 groepsruimten. Snel daarna groeit het aantal 
leerlingen nog verder door. Op de officiële teldatum 1 oktober 2017 zullen 253 leerlingen staan 
ingeschreven en is de aanspraak op een 11e groepsruimte in beeld. 
 
Vastgesteld is dat hierdoor een huisvestingsprobleem ontstaat, dat niet kan worden opgelost door de 
tijdelijke plaatsing (voor maximaal 2 maanden) van extra noodlokalen op de tijdelijke locatie Leike 
12. Dit is te kostbaar en te tijdrovend. In goed overleg met de schooldirectie is de optie van 
kortstondige huisvesting op de locatie Dorpstraat 12 te Riel onderzocht. Op deze locatie was het 
voormalige kinderdagverblijf 't Dorpje gehuisvest. Deze ruimte ligt in de nabijheid van de basisschool 
en is uitstekend geschikt voor vermeld doel. Er is ruimte voor de huisvesting van twee 
leerlingengroepen. Ook zijn er voldoende sanitaire voorzieningen en nevenruimten aanwezig. De 
kinderen kunnen veilig buiten spelen op een afsluitbaar terrein. Het gebruik van deze locatie voor 
genoemd doel is in overeenstemming met de voorschriften in het geldende bestemmingsplan. 
 
Voor het gebruik van deze accommodatie wordt een vergoeding ad € 5.000,00 gevraagd. In deze 
vergoeding zijn zowel de huur- als de exploitatiekosten begrepen. Deze kosten kunnen worden 
gedekt uit de Reserve huisvesting onderwijs. Wij zullen deze uitgave richting uw raad verantwoorden 
via het Financiële Tussenbericht 2017. 
 
Voor de volledigheid delen wij u mede, dat in het concept van de nieuwbouw een 10e en een 11e 
groepsruimte zijn opgenomen. De groei van het leerlingenaantal werd indertijd al voorzien via het 
destijds opgestelde prognosemateriaal.  
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