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Betreft: : Vragen van GroenLinks met betrekking tot de Don Boscoschool 
 

Geachte raadsleden, 
 
 
Op 14 september heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de Don 
Boscoschool aan de Havendam. Met deze brief willen wij deze vragen beantwoorden. 
 
 

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de Don Bosco-school te weinig leslokalen heeft, en 
dat er twee klassen les krijgen in respectievelijk de personeelskamer en het 
Dalton/handvaardigheidslokaal? 
Antwoord: Een schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het organiseren van het 
onderwijs in de onder hun beheer vallende scholen. Hieronder valt naar de mening van het 
college ook de invulling van de onderwijslokalen en vanuit die verantwoordelijkheid heeft het 
schoolbestuur ons college geïnformeerd over de situatie op de Don Boscoschool. Het 
schoolbestuur is ook zelf verantwoordelijk om uitbreiding met (tijdelijke) leslokalen aan te vragen. 
In dit kader is het goed om te melden dat het schoolbestuur destijds gekozen heeft om één van 
de onderwijslokalen beschikbaar te stellen aan het peuterwerk. 
 
 

2. De twee bovengenoemde ruimtes zijn -volgens vigerende normen- niet geschikt om onderwijs in 
te geven en dit heeft (mogelijk) weerslag het concentratievermogen en de leerprestaties van de 
leerlingen. Wat vindt het college hiervan? 
Antwoord: De primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn en welbevinden van leerlingen ligt bij 
het schoolbestuur. Omdat op onderdelen van het “onderwijs huisvestingbeleid” de gemeente ook 
taken heeft worden de afspraken hierover vastgelegd in de “Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard 2015”. Hierin staat onder andere dat het 
schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om tijdig uitbreiding van huisvesting aan te vragen. 
Dat de primaire verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen ligt betekent niet dat het 
gemeentebestuur geen verantwoordelijkheid voelt en ook neemt in het kader van het welzijn van 
onze leerlingen. Een goed voorbeeld hiervan is de recente aanvraag voor een subsidie bij het 
Rijk waardoor de ventilatie op scholen kan worden verbeterd.  
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3. De bezwaren uit de brief van de twee omwonenden (d.d.3-8-21) zijn met name gericht op de 
verkeers- en parkeersituatie. Een probleem rondom vrijwel alle basisscholen in onze gemeente. 
De Don Boscoschool heeft hier afgelopen schooljaar regelmatig aandacht voor gevraagd in de 
nieuwbrief. Daarnaast heeft de leerlingenraad geflyerd en zijn er acties met de politie geweest. 
Maar het blijft een gedrag van de mensen, dat niet direct beïnvloedbaar is. Welke plannen heeft 
het college om deze situatie te verbeteren? 
Antwoord: Met betrekking tot de bezwaren van het plaatsen van tijdelijke huisvesting op de 
parkeerplaats aan de noordzijde van de school, zijn we tot de conclusie gekomen dat dit geen 
wenselijke optie is. Daarbij staat het huidige bestemmingsplan dit ook niet toe. 
Verkeersbewegingen rondom alle scholen is een terugkerend punt van aandacht bij het college. 
Om de verkeersbewegingen bij de Don Boscoschool te beperken is met het schoolbestuur 
besproken dat zij hiervoor een plan van aanpak op gaan stellen. 
 
 

4. De Don Boscoschool plaatst de portocabins bij voorkeur op het openbare parkeerterreintje aan 
de noordkant van de school. Dit parkeerterrein is tegelijkertijd met de bouw van de Don Bosco 
aangelegd. Een andere optie is om de portocabins op het schoolplein te plaatsen. Dit gaat echter 
ten koste van de ruimte om te spelen, en het schoolplein voldoet nu al niet aan de normen van de 
VNG. Welke variant voor plaatsing van de portocabins geniet de voorkeur van het college en hoe 
wordt de speelruimte voor leerlingen gegarandeerd?  

 Antwoord: Door het schoolbestuur is een voorstel uitgewerkt, voor plaatsing van tijdelijke 
 huisvesting op het schoolplein. Dit voorstel is tijdens een inloopavond op 29 september  
 jongstleden gepresenteerd aan de bewoners. Bij dit plan zit ook de herinrichting van het fiets 
 parkeren en uitbreiding van het plein.    

 
 

5. Zijn er ook andere scholen in de gemeente Albrandswaard die (tijdelijke) uitbreiding van 
huisvesting nodig hebben of recent gerealiseerd hebben? Zo ja, hoe is dat proces verlopen in 
verhouding tot de huidige situatie rondom de Don Boscoschool? 
Antwoord: Recent heeft de Julianaschool locatie Sportlaan voor het plaatsen van tijdelijke 
huisvesting een omgevingsvergunning aangevraagd. Het schoolbestuur heeft omwonenden 
geïnformeerd en de realisatie verzorgd. 
 
 

6. Deelt het college de mening dat het huisvestingsprobleem van de Don Boscoschool een urgent 
probleem is, waarbij actie noodzakelijk is om goede huisvesting voor Albrandswaardse leerlingen 
te garanderen? Zo ja, hoe gaat het college acteren? 
Antwoord: zie het antwoord op vraag 2. De stijging van het aantal basisschoolleerlingen is niet 
alleen zichtbaar bij de Don Boscoschool. Om een volledig en integraal overzicht te krijgen van de 
situatie in heel Albrandswaard heeft het college net voor het zomerreces de opdracht gegeven 
een huisvestingplan op te stellen zodat op basis hiervan besloten kan worden hoe groot 
daadwerkelijk het tekort aan lokalen is en op welke wijze hier binnen de kaders van de 
genoemde huisvestingsverordening mee wordt omgegaan.  
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Immers het is de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om efficiënt met de beschikbare 
middelen om te gaan en een huisvestingsplan is daarbij onontbeerlijk. 

 
 
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de adjunct-secretaris, de burgemeester, 

  
Marcel Schoonen drs. Jolanda de Witte 
 
 


