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Samenvatting
Een aantal besturen van Hillegomse basisscholen wil nieuwe schoolgebouwen. Soms omdat
sprake is van ouderdom, soms omdat de gebouwen niet meer voldoen aan de eisen die het
huidige onderwijs stelt. De schoolbesturen hebben de wens om op locatie een zo breed
mogelijk aanbod onderwijs en zorg te leveren.
De gemeente schenkt hier de nodige aandacht aan en beziet, rekening houdend met
landelijke ontwikkelingen, of en zo ja op welke wijze inwilliging van de verzoeken mogelijk
is.
Uitgangspunt zijn de bepalingen in de onderwijswetgeving en de gemeentelijke
verordening.
Bij de beoordeling van de aanvragen speelt een aantal factoren een rol:


de huidige bouwkundige staat van het schoolgebouw;



de ontwikkeling van de leerlingaantallen;



de mogelijkheid dat een school naar een vrijkomend schoolgebouw verhuist;



de vraag of renovatie van een schoolgebouw een betere optie is dan nieuwbouw;



de financiële en ruimtelijke mogelijkheden.

Hillegom heeft negen schoolgebouwen voor het basisonderwijs en twee voor het voortgezet
onderwijs. Voor deze laatste twee scholen ligt een nieuwbouwplan gereed om uit te voeren.
Deze notitie beperkt zich daarom nu tot de scholen voor basisonderwijs.
Het is de bedoeling om aan de hand van deze notitie voor de komende jaren met besturen
principe afspraken te maken over de wijze waarop en de volgorde waarin de gemeente met
de aanvragen voor onderwijshuisvesting en aanvullende voorzieningen om gaat.
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Inleiding
In Hillegom zijn de negen schoolgebouwen voor het basisonderwijs gemiddeld aardig op
leeftijd. Dit is eerder vastgesteld in het integraal huisvestingsplan dat in 2003 werd
afgerond. Aanbevelingen uit dit plan op het gebied van groot onderhoud (daken en
kozijnen) en onderwijskundige gebouwaanpassingen (werkruimten voor functionarissen
zoals de remedial teacher en de intern begeleider) zijn opgevolgd. Ook zijn binnen of
vlakbij de scholen voorzieningen voor buitenschoolse- en kinderopvang gerealiseerd.
Eens in de twee jaar laat de gemeente de schoolgebouwen inspecteren. Aan de hand van
het rapport (meerjarenonderhoudsplan) wordt groot onderhoud verricht. Hierdoor verkeren
de gebouwen in (redelijk) goede staat van onderhoud.
Brede school: De ontwikkelingen in onderwijsland staan niet stil. De bredeschoolgedachte
heeft zijn intrede gedaan. Wij hebben het dan over samenwerkingsverbanden van scholen
met instellingen, verenigingen etc. die tot doel hebben om de maatschappelijke, culturele
en sociale ontwikkelingskansen van de leerlingen te verbeteren.
Het rijksbeleid gaat op termijn mogelijk nog verder: In beginsel moet ieder kind de kans
krijgen om dicht bij huis de school naar keuze te bezoeken en enige zorg te ontvangen. Dit
kan voor de school en personeel de nodige aanpassingen betekenen.
Algemeen: Het optimale beeld is een schoolsituatie met partners die actief zijn op het
terrein van kinderen en ouders zoals Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin,
schoolbesturen, GGD, Maatschappelijk werk en organisaties die zich richten op sport en
cultuur.
De bovenstaande punten zijn ook de schoolbesturen niet ontgaan. Wij verkennen hiervoor
in deze notitie de mogelijkheden.
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Algemeen
In 2009 hebben bijna alle schoolbesturen een aanvraag ingediend om een nieuwe (brede)
school te realiseren. Dit enerzijds omdat de ouderdom van het schoolgebouw dit
rechtvaardigt, anderzijds omdat het gebouw en de indeling ervan naar het oordeel van de
schoolbesturen niet meer voldoet aan de huidige aan het onderwijs te stellen eisen.
Behandeling van deze aanvragen biedt de kans om de onderwijsvoorzieningen in totaliteit
tegen het licht te houden en deze uiteindelijk in de breedte (dus in samenhang met
samenwerkende en ondersteunende organisaties) te beoordelen.
Het is de vraag of het in de inleiding genoemde toekomstige optimale beeld over de
schoolsituatie, in alle gevallen binnen Hillegom realiseerbaar is of moet zijn.
Uitgangspunten


Vooralsnog nemen wij de wettelijke bepalingen rond onderwijshuisvesting als
uitgangspunt. Deze komen erop neer dat de gemeente verplicht is om te zorgen
voor voldoende onderwijshuisvesting.

 Secundair, maar zeker niet minder belangrijk, is het zo mogelijk beschikbaar stellen
van m² ruimte voor de met de scholen samenwerkende / ondersteunende
organisaties en diensten. Als deze mogelijkheid zich voordoet dient er dekking te
zijn vanuit deze organisaties voor de extra kosten (investering/huur/subsidie
derden enzovoort).

 Wij beperken ons in deze notitie tot de scholen waarvoor aanvragen zijn ingediend
of die daar direct bij betrokken zijn.

Uitwerking
Deze notitie geeft een beeld over de bestaande situatie en de mogelijkheden die er zijn om
(in goed overleg met de schoolbesturen) deze verschillende aanvragen af te wikkelen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Aanvragen van de schoolbesturen

pag. 5

2. Stand van zaken van het bredeschool beleid

pag. 6

3. Inventarisatieonderzoek geschikte locaties

pag. 7

4. Inventarisatie van wensen en mogelijkheden
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5. Hoe staat de gemeente tegenover de aanvragen?

pag. 14

6. Financiële paragraaf

pag. 17

8. Uitwerking van deze notitie

pag. 19
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1. Aanvragen van de schoolbesturen
In 2009 zijn voor plaatsing op het huisvestingsplan 2010 de volgende aanvragen
ingediend. Wij ontlenen daar de volgende informatie aan:
1.1 Openbaar onderwijs
Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek vraagt
medewerking voor vervangende bouw van de “Marijkeschool” annex kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang.
1.2 Protestants Christelijk onderwijs
Het bestuur van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Duin- en
Bollenstreek vraagt medewerking voor vervangende bouw van school “de Fontein”.
De aanvraag komt voort uit een eerdere verkennende bespreking tussen het schoolbestuur
en de gemeente, voorts uit een overleg met de besturen van het Openbaar onderwijs en de
Vrijeschool pedagogie.
1.3 Bijzonder speciaal basis onderwijs
Het bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg vraagt via een intentieverklaring om deelname van de “Savioschool” in een te ontwikkelen brede school.
De Aloysius Stichting heeft vernomen dat een aantal schoolbesturen met de gemeente in
overleg is over de oprichting van een brede school. Het schoolbestuur wil aansluiten bij
deze ontwikkelingen. Passend onderwijs *) is naar het oordeel van dit bestuur het beste
mogelijk samen met het regulier onderwijs; verder is een brede schoolsituatie van belang
om passend onderwijs te realiseren.
*)Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs, dat aansluit bij
zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind dat tussen wal en schip valt.

1.4 Katholiek basisonderwijs
Het bestuur van de Sophiastichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin en Bollenstreek heeft in het voorjaar 2009 te kennen gegeven op termijn behoefte te hebben aan
een andere locatie voor de “Jozefschool”. Het bestuur verwacht op de huidige locatie een
teruggang in het aantal leerlingen door de vergrijzing in de omgeving.
In het najaar 2009 heeft het bestuur bericht nieuwbouw gerealiseerd te willen zien in een
meer grootschalig uitbreidingsplan van de gemeente.
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2. Stand van zaken bredeschool beleid
Als er toekomstplannen opgesteld moeten worden voor schoolgebouwen speelt de brede
schoolgedachte ook een rol van betekenis.
In 2007 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie “Brede school” vastgesteld. In deze nota is
de brede school als volgt gedefinieerd:
De brede school is een samenhangend netwerk van onderwijs en andere voorzieningen
voor kinderen en ouders zoals opvang, zorg, welzijn, cultuur, sport enz. met als doel de
actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede
dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen en hun sociale
competentie te vergroten. Daarnaast wil de brede school de deelname en betrokkenheid
van ouders vergroten, bijvoorbeeld door opvoedingsondersteuning en cursussen.
Een van de elementen om invulling te geven aan de uitgangspunten van deze definitie is
samenwerking met één of meer partners. Gezamenlijke huisvesting onder één dak is
daarbij een pré, maar geen absolute voorwaarde.
Als de kans zich echter voordoet, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of renovatie, dan moeten
partijen en gemeente hier bewust aandacht aan schenken.
De vestiging van meer dan één school op een zelfde locatie is in dit verband ook een optie,
hoewel dit in de praktijk niet altijd de voordelen biedt die vooraf gedacht waren.
Wij stellen voor ons bij de toekomstige ontwikkeling van schoolgebouwen te richten op het
bundelen van scholen en organisaties die passen binnen de definitie van de “brede schoolgedachte”.
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3. Inventarisatieonderzoek naar geschikte schoollocaties
Voor nieuwbouw van een schoolgebouw is een geschikte locatie nodig. Hiernaar hebben wij
een globaal onderzoek ingesteld, waarbij wij het volgende vaststellen:
1.Hillegom heeft een relatief beperkte oppervlakte van 1341 ha, is compact bebouwd en er
zijn weinig tot geen inbreidingslocaties die geschikt zijn om een schoolgebouw te plaatsen.
Eerdere locatieonderzoeken wijzen uit dat het relatief spaarzame groen door de burger
gekoesterd wordt.
2.Er zijn (momenteel) geen plannen voor reconstructie van woonwijken, zodat op deze
wijze geen ruimte voor schoolgebouwen is te creëren.
3.De schoolgebouwen zijn in aantal (los van de richting van het onderwijs) redelijk
evenwichtig over de verschillende wijken binnen de gemeente verdeeld.
4.Mogelijk nieuwe locaties zijn het Ringvaartterrein en het terrein aan de Jonckheer
Mockkade waar momenteel supermarkt C1000 is gevestigd.
Op basis van de huidige informatie wordt het Ringvaartterrein in de toekomst voor woningbouwdoeleinden ontwikkeld. Deze locatie lijkt voor een basisschool minder geschikt, gelet
op de ligging tussen de drukkere verkeerswegen Olympiaweg en Meerlaan
(oversteekproblematiek).
Het terrein Jonckheer Mockkade heeft een oppervlakte van ca 3800 m², het ligt centraal en
biedt mogelijkheden die nader onderzoek rechtvaardigen. De factor tijd en wellicht de
verwervingsprijs kan een negatieve invloed op de invulling voor onderwijsdoeleinden
hebben.
5. Hillegom kent een aantal relatief kleine uitbreidingsplannen in de periode 2010 - 2014.
In de periode daarna wil de gemeente bij de ontwikkeling van meer grootschalige uitbreidingsplannen ruimte vrijhouden voor scholenbouw.
6. Andere plannen zoals de bouw van de zorgzone of de VMBO-plus school bieden geen
aansluitmogelijkheden voor een school voor basisonderwijs.
Conclusie:
Voor een nieuw schoolgebouw is op korte termijn naast de bestaande locatie, nauwelijks
een andere geschikte locatie te vinden. Bouwen op het huidige schoolterrein of renovatie
van het schoolgebouw ligt daarmee het meest voor de hand.
Bij grootschaliger uitbreidingsplannen moet met de mogelijkheid van scholenbouw
rekening gehouden worden.
Mochten zich evenwel voor of tijdens de afwikkeling van dit scholenplan andere
mogelijkheden voordoen, dan betrekken wij deze bij de verdere uitvoering ervan.
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4. Inventarisatie van wensen en mogelijkheden.
Regelmatig komt de vraag uit het onderwijsveld aan de orde om de huisvestingssituatie van
schoolgebouwen aan te passen en te verbeteren. Inventarisatie ervan geeft het volgende
beeld:
a. Openbaar basisonderwijs: Marijkeschool en Rembrandtschool

 De Marijkeschool is gevestigd in de wijk Meer en Dorp.
 Aantal leerlingen 1-10-2010: 139
 Adres: Oranjelaan 1.
 Oppervlakte grond: 4143 m²
 Bouwjaar deels 1946/1949 en de voormalige vleugel kleuteronderwijs 1971.
 De school is ca 1178 m² groot en heeft feitelijk 8 lokalen en een speellokaal.
 Boekwaarde van het gebouw: € 117.000. Boekwaarde grond € 52.000



De Rembrandtschool is gevestigd in de wijk Elsbroek.



Aantal leerlingen 1-10-2010: 54



Adres: Abellalaan 74



Oppervlakte grond: 3450 m²



Bouwjaar 1974 met latere uitbreidingen



De school is ca 1084 m² groot en heeft feitelijk 8 lokalen en een speellokaal.



Boekwaarde van het gebouw: € 198.000. Boekwaarde grond € 60.000.



In de school is de buitenschoolse opvang de Theepot gevestigd.
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Vervolg inventarisatie openbaar basisonderwijs
Het openbaar onderwijs in Hillegom heeft te kampen met een teruggang van het aantal
leerlingen. Het schoolbestuur bestudeert de wenselijkheid om binnen niet al te lange tijd
het openbaar onderwijs te concentreren op één locatie. Dit is voor de gemeente acceptabel
omdat ook met één locatie de zorg voor het openbaar onderwijs voldoende is verzekerd.
Hoewel de mogelijkheid bestaat dat de openbare school zich –met enige aanpassingenvestigt op de huidige locatie van de Rembrandtschool aan de Abellalaan, spreekt het
schoolbestuur de voorkeur uit voor huisvesting op de locatie Oranjelaan. Dit omdat de
meeste leerlingen uit dit gebied komen en centraal in Hillegom ligt.
In aanpassing en uitbreiding van de oude Marijkeschool ziet het schoolbestuur geen reële
mogelijkheid. Nieuwbouw met andere onderwijs gerelateerde partijen verdient naar hun
mening de voorkeur en zal het openbaar onderwijs bovendien een positieve impuls geven.
Kans: Het schoolbestuur staat positief tegenover de bouw van een brede school aan de
Oranjelaan in combinatie met de Savioschool (zie d).
Eén van de eerste onderzoekspunten daarbij is of de oppervlakte van het terrein voor twee
scholen voor het openbaar onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs met respectievelijk
200 en 80 leerlingen toereikend is.
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b. Protestants Christelijk basisonderwijs: School de Fontein



School de Fontein is gevestigd in wijk Meer en Dorp



Aantal leerlingen 1-10-2010: 238



Oppervlakte grond 2.918 m²



Adres: Willem de Rijkelaan 13



Bouwjaar 1955 / 1956



De school is ca 1341 m² groot en heeft feitelijk 11 lokalen en een speellokaal.



Boekwaarde van het gebouw: € 353.000.



Boekwaarde van de grond € 10.000



In de school is de buitenschoolse opvang Wonderland gevestigd.

Het bestuur van deze protestants christelijke school diende de aanvraag in met de gedachte
om nieuwbouw te realiseren voor drie denominaties, te weten het Openbaar onderwijs
(Marijkeschool), Protestant Christelijk onderwijs (school de Fontein) en Vrije school
Pedagogie (school de Toermalijn) samen met partijen die naschoolse opvang aanbieden en
eventueel in Hillegom werkzame sociaal culturele instellingen. Deze wens is niet of moeilijk
realiseerbaar doordat geen geschikte locatie met voldoende grondoppervlakte beschikbaar
is.
Als nieuwbouw niet haalbaar blijkt te zijn dan wil het bestuur de school op de huidige
locatie handhaven. Wel is dan de wens om het gebouw, dat inmiddels zo’n 55 jaar oud is te
renoveren /moderniseren. Onderzoek moet uitwijzen of de bouwkundige staat van het
gebouw dit toelaat, sprake is van een verantwoorde investering en of de kosten die hiermee
gemoeid zijn opwegen tegen de kosten van nieuwbouw op dezelfde locatie.
Kans 1: Stel dat de school de Toermalijn verhuist- zie c, dan biedt de vrijkomende ruimte
aan de Mauritslaan kansen voor een verdere invulling van de brede schoolgedachte.
Het schoolbestuur onderkent deze kans.
Kans 2: Stel dat het schoolgebouw van de Savioschool aan de Olympiaweg vrij komt (zie d)
dan zou school de Fontein naar het vrijkomende schoolgebouw kunnen verhuizen.
Deze mogelijkheid is voor het schoolbestuur geen optie, omdat het merendeel van de
leerlingen afkomstig is uit de wijk Meer en Dorp en de school daar liefst zo dicht mogelijk
bij gevestigd wil blijven.
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c. Vrije school pedagogie: School de Toermalijn
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.


School de Toermalijn is gevestigd in wijk Meer en Dorp



Aantal leerlingen 1-10-2010: 145



Adres: Mauritslaan 5



Oppervlakte grond 1335 m²



Bouwjaar 1955 / 1956 met uitbreiding in augustus 2006.



De school is ca 727 m² groot en heeft feitelijk 5 lokalen en een speellokaal.



Boekwaarde van het gebouw: € 440.000. Grondwaarde € nihil verantwoord. Is zeer
waarschijnlijk begrepen in de boekwaarde van school de Fontein.

Hoewel het bestuur van de Vrije school pedagogie geen officiële aanvraag heeft ingediend
voor aanpassing van de huisvesting, streeft zij ernaar om de aan de school gelieerde
peuterspeelzaal (die nu in het gebouw van de Kulturele Raad is ondergebracht) in het eigen
schoolgebouw onder dak te brengen. Bovendien heeft de school behoefte aan meer
vergaderruimte en ruimte om met kleine groepen te werken. Tot slot zoekt de school
aansluiting met andere organisaties zoals buitenschoolse opvang en culturele instellingen,
die zij zo mogelijk ook bij zich willen huisvesten.
Kans: De Toermalijn verhuist naar het gebouw van de Rembrandtschool (Abellalaan), ervan
uitgaande dat dit gebouw leeg komt. Het bestuur spreekt de volgende voorkeuren uit:
1. Het liefste nieuwbouw in brede schoolsetting, zo niet
2. Handhaving van de school op de huidige locatie met zo mogelijk extra ruimten vanuit
school de Fontein en /of aanbouw aan de achterzijde van de school. Mocht school de
Fontein verhuizen dan kunnen de vrijkomende ruimten worden benut voor inwoning van
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en samenwerkende culturele organisaties.
3. Het bestuur ziet de voordelen qua ruimte en omgeving van de locatie Rembrandtschool.
De gemeenschapsruimte is echter onvoldoende. De eigenheid van de Vrije school
ontbreekt en moet toegevoegd worden. Nagaan moet dan worden op welke wijze dat
kan en wat daar (ook financieel) voor nodig is. Het bestuur wil graag van te voren weten
of en zo ja op welke wijze de gemeente hierin tegemoet kan komen.
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d. Bijzonder speciaal (basis) onderwijs: Savioschool



De Savioschool is gevestigd in de wijk Elsbroek



Aantal leerlingen op 1-10-2010 speciaal basis onderwijs



Een groep bestaat gemiddeld uit 15 leerlingen.



Idem Speciaal onderwijs (Leidse Buitenschool)



Een groep bestaat gemiddeld uit 12 leerlingen.



Adres: Olympiaweg 27



Oppervlakte grond 5.585 m²



Bouwjaar hoofdgebouw 1976, daarna bijbouw in 1999 - 2001



De school is ca 1580 m² groot en heeft 10 lokalen en een volwaardig

75
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gymnastieklokaal.


Boekwaarde van het gebouw: € 211.000. Boekwaarde grond € 212.000.

De Aloysiusstichting ziet bij nieuwbouw van scholen kansen om hun specifieke deskundigheid (ook fysiek) in te brengen. Het bestuur ervan wil het schoolgebouw vervangen door
nieuwbouw als brede school in combinatie met collega schoolbesturen (concreet het
openbaar onderwijs op de locatie Oranjelaan 1) met extra ruimte voor zorgfuncties zoals
uitgevoerd wordt door Cardea en (speciale) buitenschoolse opvang.
Uitgangspunten daarbij zijn:


Onderwijs-, jeugd- en gezinsbeleid inzetten voor een samenhangend geheel voor 0 tot
18 jarigen;



Nieuwbouw krijgt ook een maatschappelijke functie (mogelijk plaatsing van Centrum
voor Jeugd en Gezin);



Nieuwbouw biedt plaats aan lokale zorg en jeugdzorg in en om het onderwijs;



Nieuwbouw krijgt (tot slot) een onderwijsfunctie voor zo’n 80 leerlingen.

Is nieuwbouw als brede school samen met een collega schoolbestuur niet realiseerbaar, dan
opteert het schoolbestuur voor een algehele renovatie van het bestaande schoolgebouw of
nieuwbouw op de bestaande locatie. Dit alles met ruimte(n) voor een uitgebreide
zorgfunctie.
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e. R.K. basisschool: Jozefschool

De Jozefschool is gevestigd in het centrum van Hillegom (Brouwerkwartier)
Aantal leerlingen op 1-10-2010: 274
Oppervlakte grond 2130 m²
Adres: Hoofdstraat 133
Bouwjaar hoofdgebouw 1929 en de tweede locatie 1956
De school is resp. ca 1128 m² en 320 m³ = 1.448 m² groot, heeft feitelijk 11 lokalen en
een speellokaal.
Boekwaarde van het gebouw: € 18.000. Grondwaarde € 9.000.
In het noodlokaal op de speelplaats is de buitenschoolse opvang Catalpa gevestigd.
Het bestuur van de Sophiastichting voor Katholiek onderwijs ziet de invulling van haar
nieuwbouwwens voor de Jozefschool op langere termijn gerealiseerd binnen toekomstige
meer grootschalige woningbouw/uitbreidingsplannen in Hillegom.
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4. Hoe staat de gemeente tegenover de aanvragen?
Hillegom wil voorzien in voldoende onderwijsvoorzieningen in goed geoutilleerde accommodaties. De gemeente staat daarom open voor de door de schoolbesturen ingediende
verzoeken. Ook wil de gemeente in dit kader kansen benutten vanuit de brede schoolgedachte, met de aantekening dat scholen en organisaties al samenwerken of willen
samenwerken en er sprake is van aantoonbare meerwaarde.
Uiteraard spelen ook de financiële mogelijkheden van gemeente (denk aan de ontwikkeling
van de algemene uitkering gemeentefonds), schoolbestuur en organisaties (mede kostendragers) een belangrijke rol.
Bij de uitvoering van de plannen wil de gemeente met de partijen ook kijken of er publiekprivate samenwerking (bijv. met de woningbouwvereniging) mogelijk is.
Met deze uitgangspunten komen wij tot de volgende adviezen:
a. Marijkeschool en Rembrandtschool
Wenselijk en het meest haalbaar is één openbare basisschool. Gelet op de geringe beschikbaarheid van grond komt hiervoor de bestaande locatie in het centrum, waar ook de meeste
leerlingen wonen, aan de Oranjelaan het meest in aanmerking. De bestaande school voldoet
gelet op de bouwkundige staat, ouderdom en functionaliteit niet meer aan de huidige eisen
voor onderwijshuisvesting.
Wij sluiten ons bij de visie van het schoolbestuur aan en adviseren om het bestaande
gebouw te slopen en mee te werken aan nieuwbouw.
b. School de Fontein
De noodzaak voor nieuwbouw van deze school is voorlopig niet aangetoond. Renovatie en
modernisering is aanbevolen.
Wij adviseren om hiervoor financiële middelen vrij te maken.
c. School de Toermalijn
Ook voor deze school is de noodzaak van nieuwbouw niet aangetoond. Een mogelijke
aanbouw aan de achterzijde van de school of richting het speelterrein betekent een nog
grotere concentratie van gebouwen in de wijk Meer en Dorp met een vermindering van
speel- en leefruimte. Wij zijn daar geen voorstander van.
Om de school tegemoet te komen in hun huisvestingswensen zien wij een goede mogelijkheid in verhuizing naar de (verwachte vrijkomende) locatie van de Rembrandtschool aan de
Abellalaan.
Wij adviseren hiervoor samen met het schoolbestuur extra financiële middelen vrij te
maken.
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d. Savioschool
Het bestuur van de school opteert voor nieuwbouw in combinatie met een nieuwe openbare
school op de locatie Oranjelaan.
Wij zijn in principe bereid hier onze medewerking aan te geven. Wij zijn evenwel terughoudend in steun aan de zorgfunctie die het schoolbestuur voorstaat, omdat de noodzaak
hiervan binnen Hillegom niet is aangetoond. In dit kader wijzen wij erop dat de vestiging
van het Centrum Jeugd en Gezin reeds is voorzien binnen de te ontwikkelen woonzorgzône
in de wijk Elsbroek en dus geen deel kan uitmaken van een schoollocatie.
Mocht de nieuwbouw geen doorgang vinden, dan adviseren wij het huidige gebouw aan de
Olympiaweg niet aan te passen maar de verdere ontwikkelingen van het speciaal (basis)
onderwijs en de leerlingenaantallen af te wachten. Ook voor deze locatie zijn wij terughoudend in steun aan de zorgfunctie.
e. Jozefschool
Wij adviseren om in de toekomst bij aanmerkelijke uitbreidingsplannen ruimte te reserveren
voor nieuwbouw van scholen.
f. Verbetering kwaliteit van het binnenmilieu
Nieuwbouw en renovatie bieden een uitgelezen kans om gelijktijdig aandacht te schenken
aan de verbetering van het binnenklimaat. Wij adviseren deze (niet wettelijk verplichte) kans
te benutten en voor verbetering van de voor het onderwijs noodzakelijke groepsruimten
extra financiële middelen vrij te maken.
Tijdelijke huisvesting
Tijdens de uitvoering van de plannen moet het onderwijs voortgang vinden. Zoveel mogelijk
benutten wij hiervoor vrijkomende schoolgebouwen (mogelijk de Rembrandtschool, locatie
Abellalaan en Savioschool, locatie Olympiaweg). In een tekort aan lokaalruimte voorzien wij
door de huur van tijdelijke noodlokalen.
Algemeen
Schoolgebouwen die uiteindelijk overbodig worden, komen volgens de bestaande regelgeving in eigendom van de gemeente en worden vervolgens herbestemd, afgestoten of
gesloopt.
Wij adviseren om de netto financiële opbrengst van de vrijkomende locaties ten goede te
laten komen van de reserve onderwijshuisvesting, zodat in de toekomst ook middelen
beschikbaar zijn om te voorzien in goed geoutilleerde huisvesting van de overige scholen.
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5. Schematisch overzicht van de uitwerking huisvestingsmogelijkheden

Nu

Toekomst

School

Locatie

School

Locatie

Marijkeschool

Oranjelaan 1

Marijke/Rembrandtschool Blijft Oranjelaan 1.

Rembrandtschool

Abellalaan 74

De Fontein

W. de Rijkelaan 13

Wordt niet Abellalaan 74
De Fontein

Blijft W. de Rijkelaan 13.
Niet Olympiaweg 27

De Toermalijn

Mauritslaan 5

De Toermalijn

Blijft Mauritslaan 5 of
wordt Abellalaan 74

Savioschool

Olympiaweg 27

Savioschool

Blijft Olympiaweg 27 of
wordt Oranjelaan 1

Jozefschool

Hoofdstraat 133

Jozefschool

Uitbreidingsplannen
na 2015
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6. Financiële paragraaf (vertrouwelijk)
Om enig zicht te hebben op de financiële gevolgen van de bovenstaande uitgewerkte
huisvestingsplannen geven wij het volgende (vertrouwelijke) overzicht. Uitgaande van de
huidige bekostigingssystematiek zijn of komen de benodigde dekkingsmiddelen
beschikbaar.
Per schoolgebouw brengen wij de opties en de geschatte financiële gevolgen in beeld.
Het overzicht ligt voor raadsleden (vertrouwelijk) ter inzage.
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7. Uitwerking van deze notitie
Deze notitie legden wij ter discussie voor aan de schoolbesturen. Deze waren bij de
opbouw ervan betrokken en hebben kenbaar gemaakt zich hier in te kunnen vinden.
De notitie leggen wij nu voor aan het college van burgemeester en wethouders.
Vervolgens vragen wij de gemeenteraad om de notitie als richting bepalend voor de
ontwikkeling van de huisvesting van het basisonderwijs over de jaren 2011 – 2016 vast te
stellen.
Na een akkoord stellen wij een plan van aanpak op, waarin o.a. de volgende punten voor de
schoolbesturen, de deelnemende partijen en de gemeente zijn opgenomen:
1. Projectleider voor coördinatie en begeleiding vanuit de gemeente aanwijzen.
2. Afspraken maken over het bouwheerschap (school/gemeente/derdenpubliek /private samenwerking?)
3. Voorbereidingskrediet vragen.
4. Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden binnen de bestemmingsplannen
5. Zo nodig onderhandelingen grondverwerving starten
6. Onderzoek instellen naar verhouding renovatie of nieuwbouw
7. Behoeften samenwerkende organisaties peilen; organisaties voor zover nog nodig
samenbrengen met scholen.
8. Zorgen voor een zwaarwegende intentieovereenkomst over: beheer, kostendragers,
investeerder enzovoort.
9. Besluit van de gemeenteraad
10. Programma van eisen opstellen, rekening houdend met duurzaam bouwen etc.
11. Bestemmingsplanprocedure starten (zo nodig), enveloppe met gemeentelijke eisen
opstellen.
12. Raad krediet vragen
13. Zo nodig tijdelijke huisvestingsvoorziening verzorgen
14. Beschikking medewerking onderwijshuisvesting
15. Bouwvergunningprocedure
16. Aanbesteden – gunnen (schoolbestuur /gemeente of derden- publiek-private
samenwerking)
17. Tijdelijk verhuizen
18. Bouwen / renoveren / moderniseren, opleveren, verhuizen.
-.-.-.-.-
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