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De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 december 2021: 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12-10-2021; 

gelet op het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs;

gelet op art.3 van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Bloemendaal 202;,

gelet op de gevoerde discussie in de commissie Samenleving op 1 december 2021 over dit voorstel.

Constaterende:
Dat de raad positief staat tegenover het voorstel van het college om een voorbereidingskrediet 
aan het bestuur van de Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld beschikbaar te stellen voor 
renovatie/algehele nieuwbouw van de school op het huidige terrein van de school.

Overwegende:
Dat de conclusie van de rapportage van het onderzoek naar haalbaarheid van gezamenlijke 
huisvesting Tijo van Eeghenschool en SAB van 19 april 2021, uitgevoerd door B&T 
organisatieadvies, wordt gesteld dat de impact van gezamenlijke huisvesting van beide 
scholen over het algemeen een ongewenst effect heeft op het onderwijsproces van beide 
scholen.

Het gebrek aan intrinsieke motivatie en draagvlak bij betrokkenen, inclusief omwonenden, 
vormt een belangrijke belemmering wat betreft de uitvoerbaarheid van het scenario met 
gezamenlijke huisvesting aldus het rapport. De gemeenteraad ondersteunt uit vanuit 
genoemde overwegingen af te zien van verdere planvorming van het College om op het 
terrein van de Tijo van Eeghenschool beide scholen te realiseren in gezamenlijke huisvesting.

Besluit:
De gemeenteraad spreekt in deze zienswijze uit vanuit genoemde overwegingen af te zien van 
verdere planvorming van het College om op het terrein van de Tijo van Eeghenschool beide scholen te 
realiseren in gezamenlijke huisvesting.

Een voorbereiding krediet aan het bestuur van de Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld beschikbaar
te stellen voor renovatie/aIg^bele nieuwbouw van de school op het huidige terrein van de school..
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