
Beantwoording vragen D66 Realisering wissellocatie onderwijs op sportpark

1. Wissellocatie en overeenkomst is voor 6j. Waarom staat dat nergens in Raadsvoorstel (wel in 
bijlage)? Kan het eventueel verlengd worden?

In het raadsvoorstel is op pagina 2 het volgende hierover vermeld:
De volgende, serieuze locaties zijn als wissellocatie in beeld geweest en uiteindelijk voor de 
uitvoering van de eerste fase van het IHP (komende zes jaar: drie scholen) afgevallen: 
• Kerklaan 61: niet passend voor grotere scholen en in gebruik als opvanglocatie. 
• SEIN terrein: onzekerheid of locatie -op tijd- beschikbaar kan zijn.

Op dit moment is er breed draagvlak voor de termijn van zes jaar onder de gebruikers van het 
sportpark. Het biedt ruimte voor de start van de uitvoering van de eerste fase van het IHP. In 
deze periode zijn de twee grootste scholen aan de beurt. We gaan/blijven gedurende de 
komende jaren op zoek naar een alternatieve locatie. Mocht deze niet beschikbaar komen dan is 
het wellicht noodzakelijk om over zes jaar een nieuwe afweging te maken.

2. En wat na die 6j? 
Zie hierboven.

3. Club werkt mee aan oplossing onder voorwaarde dat overige velden bespeelbaar zijn. Wat 
houdt dat in?
Dat de velden het hele jaar goed bespeelbaar zijn: dat vergt avondverlichting en goede velden.

4. Wat houdt de exploitatievergoeding (vermeld onder Financiën) in?

Een vergoeding voor o.a. schoonmaak, gas, water, elektra, onderhoud: exploitatielasten.
Het ministerie van onderwijs stelt jaarlijks de hoogte van dit bedrag per groep vast. De Nicolaas 
Beetsschool zal deze bijdrage voor 17 groepen aan de gemeente betalen.

Beantwoording vragen CDA Realisering wissellocatie onderwijs op sportpark

1. Er wordt gesproken over een exploitatievergoeding voor wie geld deze? En wat wordt de 
hoogte hiervan? En geld hierbij dat bijvoorbeeld scholen met meer leerlingen dan meer 
bijdragen?
Het schoolbestuur is deze aan de gemeente verschuldigd. Om een indruk te geven van het 
bedrag. In 2022 is het normbedrag € 7.059 per groep. Voor 17 groepen dus € 120.003. 

2. Wat zijn de kosten van tussentijds (over 6 jaar) verplaatsen? En is hiervoor al een alternatieve 
locatie?
Dat is afhankelijk van de locatie en nog niet bekend. Er is nog geen alternatief in beeld. 

3 Wat betekenen deze extreme prijsstijgingen voor de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool? 
En het overige verloop van het IHP? Is het mogelijk ons als raad hierover de kosten van het IHP 
op korte termijn bij te praten?
Ook voor de Nicolaas Beetsschool hebben de prijsstijgingen consequenties. U ontvangt hierover 
een nader voorstel. De gevolgen zijn geringer omdat er al reeds kredieten voor nieuwbouw 
waren geraamd. Voor een wissellocatie op het sportpark was nog geen specifiek krediet 
geraamd. 
De consequenties voor het gehele IHP worden bekeken en hierbij wordt extern advies gevraagd. 
Inzet is om bij kadernota hierover duidelijkheid te kunnen geven. 
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