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Bloemendaal

Amendement ‘voorstel Onderwijshuisvesting'

Corsa: 2020002890
Van: Hart voor Bloemendaal
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Begroting 2021, voorstel nr.: 9

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020,

Constaterende dat:
Bij de begroting 2021 een nieuw voorstel nr.: 9 is gevoegd dat inhoudt dat de raad C 4,535 
miljoen ter beschikking stelt voor een investering;
Het voorstel betrekking heeft op vier scholen waaronder de Theresiaschool voor een bedrag 
van C 1.771.000;
Dit bedrag vermeerderd met het voorbereidingskrediet ad C 250.000 50 procent 
vertegenwoordigt van de voorgenomen totale investering in de Theresiaschool ad totaal 
C 3.793.000;
De bedragen afkomstig zijn uit het IHP;
De raad in 2018 opdracht heeft gegeven aan het college om een afweging en voorstel te 
maken - met inachtneming van de totale financiële positie van de gemeente - ten aanzien 
van de financiële gevolgen van dit IHP voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 
2020-2022;

- Voorstel nr.: 9 beoogt te voldoen aan gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting.

Overwegende dat:

There:
Besluit:
Voorstel nummer nr.: 9 bij de begroting 2012 aan te passen door het bedrag voor de 
uit dit voorstel te schrappen.

Ingediend door

Het IHP voorziet in de bouw van een gymzaal bij de Theresiaschool welke ook geschikt is om te 
worden gebruikt door de Hartenlustmavo;
De Bos en Duinschool nieuw is opgeleverd in 2017 waarbij een verdiepte gymzaal is 
gerealiseerd die ook door de Hartenlustmavo zou kunnen worden gebruikt;
Het IHP hiermee geen rekening heeft gehouden en uitgaat van de veronderstelling dat de

1 een grote gymzaal nodig heeft om ook de leerlingen van de Hartenlustmavo te
kunnenJ
Dat eerst duidelijk moet zijn aan welke vereisten de te bouwen gymzaal zal moeten voldoen en 
of en zo ja voor welk bedrag grond zal moeten worden gekocht van de eigenaar van landgoed 

inenheuvel en ook bekend zal moeten zijn wat er gebeurt met betrekking tot de huisvesting 
i het tegenovergelegen GG en de verkoopopbrengst van Dennenweg 15.
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Toelichting:

Dit amendement richt zich specifiek op de budgettaire ruimte die de raad geeft m.b.t. de 
Theresiaschool. Voor ons staat vast dat de gemeente verplicht is te voldoen aan de gemeentelijke 
zorgplicht onderwijshuisvesting. Wij zien echter ten aanzien van de Theresiaschool diverse 
onduidelijkheden die het college ondanks onze vragen niet heeft kunnen verhelderen:

* . '

1. De vraag is nog onbeantwoord of met de bouw van de gymzaal dit een grote gymzaal of een 
kleine (nl uitsluitend voor schoolgaande kinderen in het basisonderwijs dan wel ook voor de 
Hartenlustmavo) wordt beoogd. Ten aanzien van de Hartenlustmavo is ons door Jur Botter 
verteld dat de Bos en Duinschool over een grote gymzaal diende te beschikken na voltooiing 
van de nieuwbouw omdat de Hartenlustmavo daar dan terecht kon en een grote nieuwbouw 
gymzaal bij de Theresiaschool niet meer nodig was. Dat zou een aanzienlijke besparing 
opleveren en het landje van Van Riessen kon worden verkocht. Hier is de raad mee akkoord 
gegaan

2. Dennenweg 15, CJG kan mogelijk worden ondergebracht in de nieuwbouw van de 
Theresiaschool. Dit is geen vastomlijnd plan maar het heeft wel grote invloed op hetgeen 
wordt gebouwd

3. Onduidelijk is of grond van Landgoed Dennenheuvel nodig is voor de uitbreiding en welk 
bedrag daarmee is gemoeid

4. Onduidelijk is of de grond aan de Dennenheuvel 15 kan worden verkocht, wat levert verkoop 
op en in hoeverre kan dit in mindering komen op de kosten van onderwijshuisvesting

5. In het vigerende bestemmingsplan is geen rekening gehouden met de bouw van een grote 
gymzaal noch met de mogelijke verkoop, herbestemming en koop van grond op nr. 14 en 15.

6. Er loopt een procedure bij de Raad van State over het naast gelegen bestemmingsplan 
Dennenheuvel 2020

Wat ons betreft is hier sprake van een grote mate van onzekerheid en vinden wij het ter beschikking 
stellen van budgettaire ruimte op dit moment nog voorbarig en nog te onvoldragen, in ieder geval 
onvoldoende om nu al een bedrag voor de investering voor te stellen. In redelijkheid mag verwacht 
worden dat nu al C 250.000 voor voorbereiding ter beschikking is gesteld er een meer uitgewerkt 
plan zou liggen. Zodra de wethouder met een meer concreet plan komt, zal de raad zich daarover 
moeten buigen.
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