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Geacht college,
Geachte heer Heijink,

Aljaren is bekend dat er bijde Tíjo van Eeghenschool sprake is van een aanzienlijk ruimtetekort. ln
het lntegraal Huisvestingsplan 2018 ís de noodzakelijke uitbreiding van de schoolopgenomen.

Na de vaststelling van dit IHP in 2018 zíjn door uw gemeente gesprekken geïnitieerd met en tussen
schoolbesturen om besparingsmogelijkheden te verkennen. Wij hebben naar aanleiding daarvan voor
wat betreft de kern Aerdenhout overleg gevoerd met de SAB over structureel gezamenlijk gebruik van
de gymzaal van de Tijo van Eeghenschool en wij hebben hierover met elkaar afspraken kunnen
maken. Voorwaarde voor deze afspraken is dat de uitbreiding van de Tijo van Eeghenschool voorziet
in een multifunctionele ruimte voor dié onderwijsactiviteiten die door het gezamenlijk gebruik niet
langer in de gymzaal kunnen plaatsvinden. Vanwege deze afspraken is de investeringsbehoefte van
de SAB voor een eigen gymvoorziening ad circa €1,5 miljoen vervallen.

Op 30 januari 2020 hebben wij een aanvraag voor een voorbereidingskrediet voor de uitbreiding
ingediend. Op 22 juli 2O20 is door uw college een budget van €50.000 toegekend ten behoeve van de
bouwvoorbereiding.

Hierna is op initiatief van uw gemeente een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een
eventuele gezamenlijke huisvesting van de Tijo van Eeghenschool en de SAB. Verdere gesprekken
over de noodzakelijk uitbreiding en de toekenning van de in het vooruitzicht gestelde bekostiging
konden niet meer plaatsvinden. ln reactie op onze brief van 5 februari 2O21 werd ons op 1T maart
2021 verzocht de uitkomst van het onderzoek af te wachten. De uitkomst zou op korte termijn
bekendgemaakt worden. ln díezelfde brief is toegezegd dat het college direct daarna, op de kortst
mogelijke termijn, met zowelrwijs als de sAB afspraken maakt over het vervolg.
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De uitkomsten van het onderzoek zijn begin mei 2021 besproken en u, de SAB en TWijs
concludeerden in lijn met het onderzoek dat gezamenlijke huisvesting niet haalbaar is en er geen
aanknopingspunten zijn voor een nader onderzoek.

ln datzelfde gesprek is gesproken over de toenemende druk op de huisvestingscapaciteit binnen Tijo
van Eeghenschool, mede vanwege de interventies die de school zai kiezen in het kader van de
besteding van de middelen uit het Nationaal Programma (inlopen van achterstanden). De conclusie
was dat op korte termijn de noodzakelijke vervolgstappen gezet zouden worden voor de uitbreiding
van de school, waaronder het informeren van de raad.

Wij hebben onlangs begrepen dat u ernaar streeft onze uitbreiding op I december 2021 ter
besluitvorming voor te leggen in de commissie samenleving en op 16 december 2021 in de
raadsvergadering. Gelet op de eerdere gesprekken hadden wij niet venruacht dat het zo lang zou
duren.

Gelet op de alsmaar toenemende urgentie qua ruimte en oplopende bouwkosten willen wij u vragen
om het voorleggen aan de raad te bespoedigen. lndien dit niet mogelijk is willen wij u verzoeken te
oveMegen de door ons gevraagde bekostiging toe te kennen zonder gang naar de raad. Het is voor
ons immers noodzakelijk om zonder (financiële) risico's te lopen verder te gaan met de
voorbereidingen, waaronder het informeren van betrokkenen (zoals ouders, personeelen
omwonenden), het in gang zetten van de aanbesteding en het contracteren van aannemers.

Wij hebben vernomen dat het gevraagde budget reeds is opgenomen ín de begroting 2020 en de
begrotíng 2021 en dat de bedragen in de zomernota202l zijn geactualiseerd conform de laatste
verordening. Op grond hiervan menen wij dat het college het gevraagde budget kan toekennen.
Daarnaast zou uit de omstandigheid dat in juli 2020 een voorbereidingskrediet is toegekend ook
kunnen worden afgeleid dat het coÍlege ook op de kortst morgelijke termijn de bekostiging zou moeten
toekennen. Het uitgangspunt van het voorbereidingskrediet is immers dat er een principebesluit ligt
dat de voorziening, waarvoor het voorbereidÍngskrediet is aangevraagd, wordt toegekend.

Graag treden wij met u in overleg over de mogelijkheden het traject te bespoedigen. ln dat kader
sturen wij u hierbij ook het concept toe van de informatiebrief over de uitbreiding die wij voornemens
zijn te versturen. Tijdens het overleg willen graag met u bespreken of u met de inhoud van deze
informatie brief kunt instemmen. Nog mooier zou zijn als wij in de informatiebrief al kunnen opnemen
dat de gemeente de bekostiging van de uitbreiding heeft toegekend dan wel op korte termijn toekent.
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