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Kennisnemen van
De stand van zaken van de realisatie van de urgente onderwijs voorzieningen voor St.
Jan Baptist, Zilverackers en Zuiderbos.
Inleiding
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de bekostiging van
onderwijshuisvesting. Om aanvragen van schoolbesturen met betrekking tot
onderwijshuisvesting integraal te behandelen is op 18 februari 2020 het toekomstig
ambitieniveau van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) door uw raad
vastgesteld. Hierbij zijn de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een
drietal urgente voorzieningen: St. Jan Baptist, Zilverackers en Zuiderbos. Tevens heeft
uw raad de portefeuillehouder gevraagd om opnieuw met de partners in gesprek te
gaan om de planning die is opgenomen in het IHP te temporiseren zodanig dat de
financiële druk op de begrotingsjaren 2020-2025 vermindert. Vandaag is door de
gemeente Veldhoven het laatste schoolbestuur geïnformeerd over de stand van zaken
ten aanzien van de tijdelijke voorzieningen. Tevens blijkt informatie over de stand van
zaken door een externe partij gedeeld met de pers. Het college heeft hierop besloten
uw raad daarom vanavond nog te informeren middels deze raadsinformatienota. Wij
zullen u voor 1 september 2020 informeren over de temporisering van de uitvoering
van het IHP.
Kernboodschap
St. Jan Baptist
Bij Basisschool St. Jan Baptist is sprake van een urgent capaciteitsprobleem door
toename van het aantal leerlingen. In schooljaar 2019/2020 is er voor deze leerlingen
gebruik gemaakt van ruimte bij Basisschool de Berkacker. Vanuit het principe dat
leerlingen zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs volgen is door uw raad besloten de
onderwijscapaciteit voor de uitbreiding op de locatie in Oerle te laten plaatsvinden. Dit
biedt Nummereen direct de mogelijkheid om ook haar extra benodigde capaciteit voor
twee groepen te realiseren.
Inmiddels is de aanbesteding afgerond, heeft op 28 mei de definitieve gunning
plaatsgevonden en wordt in de week van 1 juni de bouwvergunning ingediend. De
afgelopen weken heeft in voorbereiding op de gunning een intensief traject
plaatsgevonden met Veldvest, Nummereen, de leverancier en de gemeente Veldhoven
om te komen tot een definitief ontwerp, waarmee door alle partijen is ingestemd.
Deze voorziening zal voor aanvang van schooljaar 2020/2021 door de school en
kinderopvangorganisatie tijdig in gebruik kunnen worden genomen, indien er geen
onverhoopte vertraging optreedt door bijvoorbeeld een gegronde bezwaarprocedure.
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Zilverackers
In de wijk Zilverackers ontstaat als gevolg van de woningbouw noodzaak voor het
realiseren van onderwijsaanbod. In eerste instantie wordt hiervoor een tijdelijke
voorziening gerealiseerd om de periode van de bouw van een permanente voorziening
te overbruggen. Deze voorziening zal tevens worden ingezet om het
capaciteitsprobleem bij Dick Bruna op te vangen. Momenteel wordt er vanwege een
tekort aan ruimte binnen de school namelijk gebruik gemaakt van twee lokalen van
kinderopvangorganisatie IkOOK! De gemeenteraad heeft verzocht een fasering in de
tijdelijke voorziening in Zilverackers aan te brengen.
Het onderzoeken van deze mogelijkheid heeft daadwerkelijk geresulteerd in een
overwogen keuze om te komen tot een fasering. Echter loopt de realisatie van deze
tijdelijke voorziening vertraging op. Op basis van de huidige planning zal oplevering
plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2020. De vertraging is ontstaan door onder
andere het aanbrengen van voorgenoemde fasering, het uitzoeken van de
haalbaarheid hiervan en de afstemming tussen schoolbesturen over de keuze voor één
kinderopvangorganisatie. Bovendien konden door de Coronamaatregelen onderlinge
afstemming en besluitvorming tussen diverse partijen lastiger vorm krijgen.
Met de schoolbesturen worden door de gemeente afspraken gemaakt om de periode
die ontstaat door de vertraging te overbruggen. Met schoolbestuur RBOB de Kempen
en het bestuur van opvangorganisatie IkOOK! wordt bekeken of de BSO-ruimte in
deze periode voor de leerlingen van Dick Bruna ingezet kan blijven worden. Hiervoor
zal in dat geval door de kinderopvangorganisatie een marktconforme huur bij de
gemeente in rekening worden gebracht. Wanneer tijdens de overbruggingsperiode
gebruik kan worden gemaakt van deze lokalen hoeven de leerlingen niet te worden
overgeplaatst naar een ander schoolgebouw. Veldvest ziet de mogelijkheid de
leerlingen uit de wijk Zilverackers, voor deze periode bij de Brembocht onder te
brengen.
Zuiderbos
Bij Zuiderbos is sprake van een urgent capaciteitsprobleem door toename van het
aantal leerlingen. Haar huidige gebouw is geschikt voor 56 leerlingen, maar huisvest
nu 80 leerlingen. Het gebouw van Zuiderbos ligt op een goede locatie vanwege de
inhoudelijke samenwerking met Herlaarhof. Voor de realisatie van de tijdelijke
voorziening bij Zuiderbos is overeenstemming met Stichting Severinus nodig.
Gesprekken met Severinus hebben geleid tot een positief resultaat en de verwachting
is dat deze voorziening, mits er geen vertraging optreedt door een gegronde
bezwaarprocedure, op tijd of met enkele weken vertraging bij de huidige locatie
gerealiseerd kan worden. Indien blijkt dat de voorziening niet direct na de
schoolvakantie opgeleverd kan worden, kunnen de leerlingen binnen het huidige
schoolgebouw les krijgen. Deze mogelijke noodoplossing is afgestemd met Zuiderbos.
Vervolg
Continuering van de inzet om de voorzieningen zo spoedig mogelijk te realiseren.
Communicatie en samenspraak
Betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zullen ouders en leerlingen
informeren
Bijlagen
niet van toepassing
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