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Inleiding 
Elk jaar kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor de bekostiging van voorzieningen in de 
huisvesting ten behoeve van deze scholen. Na de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het 
buitenonderhoud van de schoolgebouwen naar de schoolbesturen in 2015 betreffen deze aanvragen 
voornamelijk capaciteitsvraagstukken. 
 
Kernboodschap 
Op basis van de ingediende aanvragen en het daarover gevoerde overleg met de aanvragers is door het 
college op 31 mei 2016 vastgesteld het programma onderwijshuisvesting 2016. Dit programma bevat de 
aangevraagde voorzieningen die zijn toegewezen. De afgewezen aanvragen zijn opgenomen op het 
eveneens door het college vastgestelde overzicht onderwijshuisvesting 2016. 
 
Toelichting 
De aangevraagde voorzieningen zijn getoetst aan de in de verordening voorzieningen 
onderwijshuisvesting opgenomen criteria. Met de aanvragers heeft individueel overleg plaatsgevonden 
over de aanvraag en – waar van toepassing – de kosten ervan. Op 19 november 2015 vond over het 
conceptprogramma en –overzicht met de schoolbesturen op overeenstemming gericht overleg plaats. 
De kosten voor het herstel van de constructiefouten van de schoolgebouwen van de basisscholen Don 
Bosco en De Parel (totaal € 31.000) kunnen worden gedekt uit de reserve basisonderwijs. 
De kosten voor de eerste inrichting van de 29e groep van basisschool Don Bosco (€ 14.000) kunnen 
worden gedekt uit het aanwezige investeringskrediet eerste inrichting en meubilair. 
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Poortugaal, 31 mei 2016 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 



Overzicht Onderwijshuisvesting Albrandswaard 2016 

 

a. Don Boscoschool, De Grote Reis, Binnengracht 2 

BRIN-nummer: 16 KS 02 

Schoolbestuur: RVKO 

 

Omschrijving van de aanvraag: Eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor 

2 groepen. 

 

De aanvraag voor de 30e groep wordt afgewezen en op het overzicht geplaatst omdat de Don 

Boscoschool inclusief de dislocatie De Grote Reis slechts aanspraak heeft op inrichting voor 

29 groepen. 

 

b. Don Boscoschool, De Grote Reis, Binnengracht 2 

BRIN-nummer: 16 KS 02 

Schoolbestuur: RVKO 

 

Omschrijving van de aanvraag: Huisvesting van de 16e groep van De Grote Reis. 

 

De aanvraag voor huisvesting van de 16e groep wordt afgewezen en op het overzicht 

geplaatst omdat op grond van het aantal leerlingen van de Don Boscoschool geen aanspraak 

bestaat op uitbreiding van het aantal huisvestingsvoorzieningen. 

 

c. CBS Juliana, Julianastraat 6 

BRIN-nummer: 09 NH 

Schoolbestuur: VPCBO 

 

Omschrijving van de aanvraag: Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 

groepen. 

 

De aanvraag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen wordt 

afgewezen en op het overzicht geplaatst omdat de Julianaschool met inbegrip van De 

Wegwijzer al voor het huidig aantal groepen is ingericht en hiervoor reeds eerder bekostiging 

heeft ontvangen. 

 

d. OBS Rhoon, locatie Portland 

BRIN-nummer: 12 LT 01 

Schoolbestuur: Stichting OPOA 

 

Omschrijving van de aanvraag: Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 

groepen. 



 

De aanvraag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen wordt 

afgewezen omdat de school een huisvestingsbehoefte van 19 groepen heeft en hiervoor al  

eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair heeft ontvangen. 

 

e. OBS Rhoon, locatie De Overkant 

BRIN-nummer: 12 LT 00 

Schoolbestuur: Stichting OPOA 

 

Omschrijving van de aanvraag: Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 1 

groep. 

 

De aanvraag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 1 groep wordt 

afgewezen en op het overzicht geplaatst omdat de school een huisvestingsbehoefte heeft 

van 19 groepen en hiervoor in het verleden al een vergoeding voor de eerste inrichting 

onderwijsleerpakket  en meubilair heeft ontvangen. 



VERSLAG OOGO d.d. 19 november 2015   

 

 
Aanwezig: Mevrouw Miltenburg (RVKO), de heren Verschoor (VPCBO), Van Wolfswinkel (voorzitter), 
Schellekens en Van der Poel 
De heer Van Strien (OPOA) is verhinderd. 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De heer Van Wolfswinkel opent de vergadering. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
De heer Van Strien heeft zich voor de vergadering afgemeld. De heer Van der Poel heeft hem 
gevraagd eventuele opmerkingen bij de notitie Schoolpleinen (agendapunt 6) per e-mail aan hem 
door te geven. 
 

3. Conceptverslag van de bijeenkomst van 22 september 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De heer Van Wolfswinkel vraagt de besturen de contactgegevens van de IB-ers door te geven 
voor de IB-bijeenkomsten in 2016. 

 
4. Beoordeling en zienswijze ten aanzien van ingediende aanvragen voor het programma 

2016. 
De ingediende verzoeken en de voorlopige beoordeling daarvan zijn inmiddels op ambtelijk 
niveau met de besturen besproken; van OPOA komt nog een reactie. De volgende verzoeken 
worden nog besproken: 

 Huisvesting De Grote Reis: formeel bestaat er geen recht op een 16
e
 lokaal. Door de 3 

besturen van de scholen in Portland is echter onderling geregeld dat het lokaal dat OBS 
Portland niet nodig heeft door De Grote Reis kan worden gebruikt. Deze afspraak zal in het 
IHP worden vastgelegd. De intentie van partijen is om in het IHP vast te leggen dat jaarlijks 
de besturen en de gemeente rond de tafel gaan zitten om de beschikbare ruimtes en locaties 
te verdelen, waarbij het bereiken van consensus uitgangspunt is. 

 Constructiefout De Parel: het bouwkundig rapport is duidelijk. Na ontvangst van 3 offertes 
kan een besluit worden genomen over uitvoering en kosten. 

 
5. Lokalenplan 

Nog dit jaar zal de gemeente een ruimte-/behoefteberekening voor alle scholen maken. Volgend 
jaar zal worden gestart met het ontwikkelen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat 
uiteindelijk zal uitmonden in een Integraal Accommodatieplan (IAP). Hieromheen wordt een nota 
Maatschappelijk Vastgoed geschreven. 
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt aandacht voor de huisvesting van de schakelklas en 
peuterspeelzaal Ghijs.  
De schakelklas dient niet langer aan RiBa maar aan een school te worden verbonden. Mevr. 
Miltenburg zal kijken of Don Bosco huisvesting kan bieden. 
Voor Ghijs is op dit moment in De Wegwijzer ruimte, maar deze ruimte heeft de school mogelijk 
over 3 jaar zelf nodig door de verwachte stijging van het aantal leerlingen. Vraag is of het gezien 
deze ontwikkeling verstandig is in het gebouw en terrein investeringen te doen. 
Op 1 januari 2016 is er geen oplossing voor handen. De besturen willen wel meedenken over 
mogelijke oplossingen. De gemeente zal tot een afweging moeten komen:  

 Is investeren in De Wegwijzer verantwoord? 

 Wat is de “winst” bij het verlaten van de Molendijk? 
Mevr. Miltenburg wijst op het mogelijk vormen van een 2

e
 schakelklas; voor de 7-12 jarigen. 

 
6. Hoofdlijnenbeleid ten aanzien van openstelling schoolpleinen 

De heer Schellekens geeft een korte toelichting op achtergrond en inhoud van de voorliggende 
nota. 
Mevr. Miltenburg vraagt waarom uitgegaan is van een onderhoudsvergoeding van € 28,00 per 
m2 terwijl de vergoeding voor de scholen vanaf 2015 slechts met € 13,33 per m2 is toegenomen. 
 
 



VERSLAG OOGO d.d. 19 november 2015   

 
 
De heer Van der Poel geeft aan dat € 28,00 per m2 de vergoeding is voor alle onderhoud van het 
schoolgebouw en terrein; dus o.a. ook voor het onderhoud dat al vóór 2015 onder de 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur viel maar door de gemeente – zonder tegenprestatie 
– werd uitgevoerd. De keuze voor 10% van de totale onderhoudsvergoeding is een “berekende 
schatting” van de kosten. 
De heer Verschoor wil kunnen afwegen of het niveau van het onderhoud aan de schoolpleinen 
wel € 2,80 per m2 waard is en of een derde partij dat niet beter/goedkoper kan. 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de gemeente de kosten in beeld moet brengen en dat na 
een jaar deze kosten moeten worden betrokken in een evaluatie; deze kan leiden tot bijstellen 
van het bedrag per m2. 
De besturen zien graag één aanspreekpunt, een soort “hoofd schoolpleinen”. 
Mevr. Miltenburg wil graag in beeld brengen de schoolpleinen die op dit moment niet voldoen. Dit 
wordt bij het vertrekpunt vastgesteld. 
 
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen zijn de besturen akkoord met de voorliggende 
nota. 
 
Er ligt een offerte voor de vervanging van het hekwerk van de Julianaschool; de heren Verschoor 
en Schellekens kijken hier nog even naar. 
 

7. Datum volgend overleg 

 16 december 2015 om 15.00u in het gemeentehuis: deze datum wordt nog even 
aangehouden in verband met wisseling wethouders 

Planning vergaderdata 2016 koppelen aan vergaderdata LEA. 
In een volgende vergadering mogelijke wijzigingen van de huisvestingsverordening 
inventariseren. 

 
8. Rondvraag en sluiting 

Mevr. Miltenburg ontvangt graag de notitie schoolpleinen van de gemeente Barendrecht. 
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