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Geachte heer/mevrouw,

ln november 2019 heeft u de begroting2O2O vastgesteld. ln deze begroting zijn voor 7 scholen budgetten

opgenomen in het kader van de uitvoering van het lntegraal Huisvestingsplan Onderwfs (lHP). ln deze brief
informeren wij u, per school, over de voortgang. Tevens gaan wij in op het (groeiend) ruimtetekort bij de

Franciscusschool te Bennebroek en over de herijking van het gemeentefonds in relatie tot huisvesting

onderwijs.

1. Josephschool Bloemendaal
De Josephschool komt in aanmerking voor aanpassing van nevenruimtes. ln de begroting 2020 is € 259.000
opgenomen. Van dit bedrag heeft € 28.750 betrekking op verduurzaming. ln december jl. heeft de
portefeuillehouder met de school overleg gevoerd. Het is de bedoeling dat het schoolbestuur binnen afzienbare
tijd meer inzicht geeft in hetgeen men voor ogen heeft. Dit geldt onder andere voor de besteding van het deel

van het budget dat betrekking heeft op verduurzaming Het is de bedoeling de voorziening in 2020 te
realiseren. ln maa(,/april vindt vervolgoverleg plaats.

2. Julianschool Overveen
De Julianaschool heeft een tekort aan ruimte. De school wil dit oplossen door een deel van de zolder gesch¡kt

te maken voor onderwijsdoeleinden. ln de begroting 2O2O is voor de inpandige aanpassing € 648.000
opgenomen. Van dit bedrag van € 648.000 heeft € 72.OOO betrekking op verduurzaming.

ln januari heeft de portefeuillehouder met de school overleg gevoerd. ln dit overleg is:

. op basis van de geactualiseerde leerlingenprognose geconcludeerd dat het ruimtetekort 2LB m2

bedraagt. Dit betekent dat het benodigde budget met € 157.500 kan worden verlaagd;

o door de school aangegeven dat realisatie van de voorziening in 2O2O vermoedelijk niet gaat lukken.

ln maart/april wordt het overleg vervolgd. Het is de bedoeling dat het schoolbestuur dan meer inzicht geeft in

het tijdpad en de voorzieningen die men voor ogen heeft. Dit geldt onder andere voor de besteding van het deel

van het budget dat betrekking heeft op verduurzaming. Een door het schoolbestuur ingediend verzoek om

beschikbaarstelling van een voorbereidingsbudget is door ons ingewilligd.
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3. Montessori VMBO Aerdenhout
De school heeft een aanzienlijk ruimtetekort en komt in aanmerking voor permanente uitbreiding. Uitgaande
van het in het IHP opgenomen ruimtetekort gaat het om een investering van totaal € 1.892.250. Van dit
bedrag heeft € 2tO.25O betrekking op duurzaamheidsmaatregelen. ln de begroting 2020 is een
voorbereidingsbudget van € 200.000 opgenomen. Opzet is de voorziening in de periode 2O2t/2O22le
realiseren.

ln december 2019 heeft de portefeuillehouder met de school overleg gevoerd. ln dit overleg is geconcludeerd

dat het vermoedelijk onmogelijk - maar waarschijnlijk ook niet noodzakelijk - is om een uitbreiding van ruim
8OO m2 te realiseren. ln maa(/april wordt het overleg gecontinueerd. Het is de bedoeling dat het
schoolbestuur dan meer inzicht geeft in hetgeen men voor ogen heeft. Bijvoorbeeld:

- De omvang van de gewenste uitbreiding;
- Het tUdpad en de eventuele ruimtelijke knelpunten;
- Welk voorbereidingskrediet men nodig heeft;
- Besteding van het deel van het budget dat betrekking heeft op verduurzaming.

4. Van Eeghenschool Aerdenhout - Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB)

De Van Eeghenschool heeft een ruimtetekort en komt in aanmerking voor permanente uitbreiding. ln de
begroting 2O2O is hiervoor € 5O9.OOO opgenomen. Hiervan heeft € 57.000 betrekking op voorzieningen in het
kader van duurzaamheid. Het schoolbestuur streeft ernaar de uitbreiding nog in 2O2O le realiseren.

De SAB bevindt zich op enkele honderden meters afstand van de Van Eeghenschool. De combinatie van een
slechte functionele en mindere technische staat van het gebouw maakt algehele vervangende nieuwbouw
noodzakelrjk. Met name het te kleine g¡lmnastieklokaal en de oudbouw zijn 'op'. ln de meerjarenbegroting is
rekening gehouden met algehele vervangende nieuwbouw, incl. een nieuw grmnastieklokaal, in de periode t/m
2022.De totale investering bedraagt afgerond €3.74 mln. en is als volgt opgebouwd:

t. Een nieuw g¡rmnastieklokaal van 455 m2 bruto (oefenvloer 252 m2) ten bedrage van € 1.O23.75O;
2. Vervangende nieuwbouw school voor 200 leerlingen: € 2.713.500.

Van de totale investering van e 3.7 4 mln. t.b.v. de SAB heeft een bedrag van € 4t5.25O betrekking op
duurzaamheid. ln de begroting 2020 is een budget bouwvoorbereiding opgenomen van € 250.000.

Met de Van Eeghenschool en Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld hebben inmiddels enkele gesprekken
plaatsgevonden. ln deze gesprekken is het volgende geconcludeerd/afgesproken:

r De gemeente heeft de nadrukkelijke wens dat beide scholen gebruik gaan maken van het S/mlokaal
van de SAB. De scholen zijn hierover al enige tijd in overleg. Als de SAB 'vaste medegebru¡ker' wordt
dienen er wellicht enkele aanvullende voorzieningen bij de Van Eeghenschool getroffen te worden;

. Op verzoek van de gemeente gaan beide scholen bezien gemeenschappelijke huisvesting op een van

beide locaties mogelijk is;

. Op korte termijn vragen beide schoolbesturen bij de gemeente een budget bouwvoorbereiding aan.ZrJ

zijn bouwheer en nemen zelf een deskund¡g bureau in de arm voor het opstellen van een Programma
van Eisen etc.;

o Verantwoordelijkheden en aandachtspunten schoolbesturen zijn:
- Bouwheerschap;
- Tijdig aanvragen omgevingsvergunning - planologische aspecten (er wordt uitgegaan van

realisatie van de voorzieningen binnen het bestaande bouwvlak);
- Overleg met omwonenden;
- Eventueletijdelijke huisvesting;
- Sloop schoolgebouw (SAB);

- Wenselijkheid voorziening kinderopvang in nieuwbouw (SAB).

¡ Tot op heden is voor de SAB uitgegaan van een nieuw gebouw t.b.v. 2OO leerlingen. Een gebouw t.b.v.
18O leerlingen lijkt reëler. Dit betekent dat de investering met € 225.OOO verlaagd kan worden;
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Gecombineerd gebruik van het gymlokaal van de Van Eeghenschool houdt in dat het budget ten
behoeve van vervangende nieuwbouw van het S/mlokaal van de SAB grotendeels onbenut zal blijven;

Tijdstip realisatie voorzieningen: Van Eeghenschool:-2O2O (dus start mogel¡jk in de zomervakantie);

SAB: gewenste start uitvoering medio 2O21;

De gemeente wenst inzicht in de voorzieningen/maatregelen die de schoolbesturen in het kader van

de duurzaamheid voor ogen hebben;

ln maa(,/april vindt vervolgoverleg met beide scholen plaats.

5. De Paradijsvogel te Vogelenzang
ln het IHP is uitgegaan van algehele vervangende nieuwbouw van deze school op een andere locatie in het

kader van Vitaal Vogelenzang. ln de begroting2O2O is hiervoor een budget van € 1.553.0OO opgenomen.

Er is echter besloten de school niet te verplaatsen. Zowel het schoolgebouw als het gymlokaal behoeven

aanpassingen, o.a. in het kader van verduurzaming. Uw raad zal te zijner tijd worden voorgesteld hiervoor een

deel van het al beschikbaar gestelde budget in te zetten.

6. Theresiaschool te Bloemendaal

De Theresiaschool heeft:

- een te klein g¡lmlokaal (ongeveer 507o van de norm);

- een capaciteitstekort (een aantal groepen is gehuisvest in het gebouw Dennenweg 15, recht tegenover
de school;

- te kampen met beperkte buitenspeelmogelukheden, en;

- een slechte functionele kwaliteit;
- behoefte aan voorzieningen in het kader van verduurzam¡ng.

ln de meerjarenbegroting is rekening gehouden met algehele vervangende nieuwbouw, incl. een nieuw
glmnastieklokaal, in de periode {m 2022. De totale investering bedraagt afgerond € 3.8 mln. en is als volgt

opgebouwd:
t. Een nieuw g¡lmnastieklokaal met een oppervlakte van 252 m2 ten bedrage van € 1.181.250;
2. Vervangende nieuwbouw school voor 19O leerlingen: € 2.6L2.25O.

Van de totale investering van € 3.8 mln. heeft een bedrag van€ 42t5OO betrekking op duurzaamheid. ln de

begroting 2020 is een budget bouwvoorbereiding opgenomen van € 25O.000.

Met het bestuur van de school hebben in december en januarijl. over de uitvoering gesprekken plaats-

gevonden. De bel a n grij kste pu nten/gemaa kte afspra ken :

Uitgangspunt is start met de aanvang van de werkzaamheden bij voorkeur in de zomervakanlie 2021.
Oplevering: t2 lo| 1,4 maanden later;

Schoolbestuur is bouwheer en draagt zelf verantwoordelijkheid voor programma van eisen. Er is

inmiddels brj de gemeente een verzoek ingediend om besch¡kbaarstelling van een

voorbereidi ngskred¡et;

ln het vervolgtraject zijn o.a. de volgende punten van belang:
- omgevingsvergunning - overleg met omwonenden;
- voor het S/mlokaal wordt uitgegaan van een oppervlakte oefenvloer van 252 m2i
- met het huisvesten van de groepen die thans in het CJG ('aan de overkant') zijn ondergebracht

dient in de nieuwbouw rekening te worden gehouden;

- welke voorzieningen (hoeveelheid m2) dienen, naast het onderwijs en waarschúnlijk kinderopvang,

eventueel ook in het gebouw te worden gehuisvest. Dit teneinde van de school een echte
'community school' te maken. ln het IHP en de meerjarenbegroting is met de extra m2 - d.w.z. de

m2 die betrekking hebben op kinderopvang en overige voorzieningen - geen rekening gehouden;

- voldoendespeelruimte;
- duurzaamheid (minimaal 'O op de meter').
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a Tijdens de sloop/bouw lijkt vervangende huisvesting noodzakelijk. Het ligt voor de hand hiervoor het
CJG (Dennenweg 15 - vm. Guido de Bresschool)te gebruiken. Voor een deel van de huidige gebruikers
moet tijdig alternatieve huisvesting worden gevonden.

7. Franciscusschool Bennebroek
ln 2Ot4 is de nieuwbouw van de Franciscusschool opgeleverd. Het gebouw heeft een capaciteit van ongeveer
18O leerlingen. Het werkel¡jk leerlingaantal ligt echter hoger. Uit de onlangs geactualiseerde leerlingenprognose
bl¡jkt dat binnen 5 tot 1O jaar mogelrjk 50 tot 6O leerlingen niet meer in het gebouw kunnen worden gehuisvest.

Het schoolbestuur heeft de gemeente gevraagd mee te denken over een structurele oplossing. Het bestuur van
de school heeft voorkeur voor permanente uitbreiding van het schoolgebouw.

De komende jaren wordt zowel in Bennebroek als in Haarlemmermeer een groot aantal nieuwe huizen
gebouwd. De verwachting is dat dit direct zal leiden tot een groter aantal leerlingen op de Bennebroekse
scholen, wellicht zelfs groter dan nu in de prognose is terug te zien. Het lUkt raadzaam hier al in een vroeg

stadium bij stil te staan en w.b. het beleid onderwijshuisvesting op ¡n te springen.

8. Bekost¡ging buitenleerlingen basisonderwijs
Zoals u bekend hebben wij enkele maanden geleden een brief gestuurd aan zowel de VNG als het ministerie
van Binnenlandse Zaken. ln deze brief hebben wij melding gemaakt van de financiële problemen waarmee
Bloemendaal wordt geconfronteerd als gevolg van het feit dat in het huidige bekostigingsmodel geen rekening
wordt gehouden met de zg. buitenleerlingen op basisscholen (of 'grensoverschrúdend verkeer' zoals het ook
wel wordt aangeduid).

Wij koesteren hoop dat de komende herijking van het gemeentefonds tot een positieve wijzig¡ng zal leiden. Uit
het door Cebeon opgestelde concept-rapport m.b.t. de herijking van het gemeentefonds blijkt dat, bU elk van de
voor de cluster Onderwijs uitgewerkte scenario's, (voortaan) wordt aangesloten bij 'leerlinglen die in een
gemeente naar school gaan in plaats van jonSeren (die in een Elemeente wonen), juist vanwegle allerlei
grensoverschrijdend verkeer (ook in het primair onderwijs)'. We willen niet teveel vooruitlopen op de feiten (er

is over de herijking van het gemeentefonds nog niets besloten) maar dit positieve s¡gnaal wilden wij u niet
onthouden.
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Met vriendelijke groet,
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