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Beste heer Schilleman en mevrouw van den Wildenberg,
Met uw brief van 12 februari 2019, door ons ontvangen op 19 februari jl., brengt u de
capaciteitsproblemen van de Basisschool St. Jan Baptist onder onze aandacht. U
vraagt ons daarbij om zo snel als mogelijk een noodvoorziening te realiseren,
aansluitend aan de huidige school. Wij hebben begrip voor de zorgen die u uit en
waarderen uw betrokkenheid bij genoemde capaciteitsproblemen uitermate. Hoewel in
deze kwestie formeel enkel schoolbestuur Veldvest en kinderopvangorganisatie
Nummereen voor ons gesprekspartner zijn, willen wij u kort een omschrijving geven
van het proces dat gevolgd gaat worden. Tevens geven wij onderstaand een korte
toelichting op het proces rondom het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat
momenteel loopt.
De capaciteitsproblemen van basisschool St. Jan Baptist zijn door het schoolbestuur
Veldvest en de kinderopvangorganisatie Nummereen al eerder bij ons kenbaar
gemaakt en met hen besproken. Wanneer scholen te maken hebben met
capaciteitsproblemen rondom huisvesting en een aanvraag indienen voor uitbreiding,
zijn wij eraan gehouden de bepalingen te volgen zoals opgenomen in de door de
gemeenteraad vastgestelde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Veldhoven. Concreet betekent dit dat door ons altijd eerst bij nabij gelegen
scholen gekeken wordt of daar ruimte vrij is, welke ingezet kan worden als oplossing
voor een ontstaan capaciteitsprobleem. Pas wanneer dit niet het geval is, wordt
gekeken naar andere oplossingen, zoals het plaatsen van een noodvoorziening. Het
schoolbestuur Veldvest is van deze procedure op de hoogte.
Daarnaast zijn wij momenteel met alle schoolbesturen in gesprek om te komen tot
een breed gedragen IHP, een proces dat naar verwachting medio juni afgerond zal
zijn. In het IHP wordt naar het gehele veld van onderwijshuisvesting binnen de
gemeente Veldhoven gekeken. Met het IHP worden de visie en kaders voor een
toekomstbestendige onderwijshuisvesting vastgesteld, waarbij rekening wordt
gehouden met demografische ontwikkelingen, onderwijsontwikkelingen en de
huisvestingsstructuur. Wij hopen in dit traject te komen tot een duurzame en breed
gedragen oplossing voor alle onderwijshuisvestingsvraagstukken binnen Veldhoven,
inclusief de door u genoemde capaciteitsproblematiek bij Basisschool St. Jan Baptist.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Inge de
Boer, beleidsadviseur Onderwijs van de afdeling Regie & Ontwikkeling. Stuur daarvoor
een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040
onder vermelding van nummer 19UIT02344.
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namens het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven
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