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Kennisnemen van 
De huisvesting van de leerlingen op de locatie Frankische Driehoek (FD) staat onder druk. Op korte 
termijn moet de huisvesting worden uitgebreid om de leerlingen van de basisscholen Den Bongerd 
en Open Hof onderdak te verschaffen. Het bestuur van de Stichting Edu-Ley heeft een verzoek tot 
spoedshalve uitbreiding ingediend. Ons college heeft in de vergadering van 7 mei jl. ingestemd met 
de gevraagde uitbreiding. Uw raad dient hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.  
 
Inleiding 
De leerlingenontwikkeling op de locatie (FD), waar het kindcentrum FD is gevestigd, vraagt acute 
aandacht. In dit kindcentrum zijn de katholieke basisschool Open Hof en de openbare basisschool 
Den Bongerd gehuisvest. Als gevolg van de gestage instroom van leerlingen bij beide basisscholen is 
op deze locatie een tekort aan groepsruimten ontstaan. Over dit probleem is de voorbije maanden 
afstemmingsoverleg met het betrokken schoolbestuur en de beide schooldirecties gevoerd. 
Afgesproken is de casus aan de hand van een geactualiseerde leerlingenprognose basisonderwijs 
eerst goed in beeld te brengen, alvorens maatregelen te treffen. De nieuwe leerlingenprognose is 
inmiddels gereed. Op basis van de resultaten van dit document zijn voor een periode van 6 à 7 jaren 
vier extra groepsruimten noodzakelijk.  
 
Informatie 
Huisvestingsbehoefte  
Voor de beide basisscholen tezamen zijn momenteel 31 groepsruimten beschikbaar. Per aanvang 
schooljaar 2019/2020 is een 32e groepsruimte nodig en in de loop van dit schooljaar een 33e 
groepsruimte. In 2021 groeit de behoefte naar 34 groepsruimten. In 2023 wordt een piek met een 
bezetting van 35 leerlingengroepen verwacht. 
 
Noodzaak/aard huisvestingsvoorziening 
De noodzaak en de aard van de gevraagde huisvesting zijn getoetst aan de spelregels in vermelde 
gemeentelijke regeling. Gezien de tijdspanne waarvoor een oplossing van het huisvestingsprobleem 
moet worden gevonden, zal een tijdelijke voorziening in de vorm van vier noodlokalen op de 
schoollocatie Frankische Driehoek worden gerealiseerd. Conform planning kunnen de groepsruimten 
uiterlijk nà de aanstaande herfstvakantie (oktober 2019) in gebruik worden genomen. Tot die tijd 
wordt het huisvestingsprobleem intern opgelost. 
 
Verklaring (extra) instroom 
In de kern laat de actuele leerlingengroei zich door de volgende factoren verklaren. In eerdere 
prognoserapporten is ingezet op een langzame leerlingengroei vanuit de nieuwbouwwijk Boschkens-
West. De aanvankelijk beoogde groei in deze wijk werd gestagneerd door de economische recessie 
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en daarop volgende bouwmalaise. Momenteel komt deze wijk in een rap tempo tot ontwikkeling. In 
eerste aanleg werd in de leerlingenprognoses qua instroom gerekend met jonge bewoners, die enige 
tijd wachten met gezinsvorming. Naar thans blijkt, vestigen zich veel jonge gezinnen mét kinderen in 
de vermelde nieuwbouwwijk. Dit zorgt voor een versnelde aanwas van jonge kinderen bij de 
basisscholen Open Hof en Den Bongerd. Ook in de vrijkomende woningen in het voedingsgebied FD 
vestigen zich veel jonge gezinnen. Ook hun kinderen worden aangemeld bij genoemde basisscholen. 
Het gevolg hiervan is dat niet alleen het basisonderwijs met ruimtegebrek kampt, maar ook het op de 
locatie FD aanwezige kindcentrum De Avonturiers. Deze organisatie hanteert voor de buitenschoolse 
opvang zelfs al enige tijd een aanmeldstop. 
 
Wettelijke zorgplicht huisvesting gemeente  
Voor de oplossing van het vigerende huisvestingprobleem is de gemeente verantwoordelijk. Omdat 
het kindcentrum FD in eigendom van en in beheer is bij Woonstichting Leystromen, is de corporatie 
bij het realiseren van de oplossing betrokken. Omdat het hier een aanvraag met een spoedshalve 
karakter betreft, is ons college op basis van het bepaalde in de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs bevoegd hierop een beslissing te nemen. In de gemeentebegroting 2019 zijn 
voor deze voorziening geen financiële middelen opgenomen. Daarom wordt uw raad verzocht 
hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Hiervoor is dekking aanwezig. 
 
Vervolg 
De aanbestingsprocedure is inmiddels gestart. Deze wordt eind mei 2019 afgerond. Aansluitend kan 
de opdracht aan de leverancier worden verstrekt en kan de benodigde omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Omdat de druk op de extra huisvesting groot is, zal de regiegroep worden gevraagd de 
besluitvorming van uw raad te bespoedigen. Geopteerd wordt voor het direct besluitvormend doen 
agenderen van het kredietvoorstel in de vergadering van uw raad van 3 juni 2019.  
 
Communicatie 
De direct betrokken partijen, te weten het schoolbestuur, de schooldirecties en de Woonstichting 
Leystromen participeren tezamen in het vooroverleg en zijn akkoord met de gekozen oplossing. De 
kinderopvangorganisatie De Avonturiers, die partner is in het kindcentrum, is op de hoogte gesteld 
van het voorgenomen bouwplan. De bewoners aan de zuidzijde van het kindcentrum (omgeving 
Lindengaard en Beukengaard) worden hierover geïnformeerd. 
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