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Inleiding
Op 10 november 2020 heeft het college de commissie Burger en Bestuur advies 
gevraagd op het concept raadsvoorstel Verdiepend onderzoek twee scholen & opvang 
onder één dak op locatie Bindelwijk.

Aan de hand van drie vragen werd informatie opgevraagd om het raadsvoorstel aan te 
vullen of te wijzigen:
1. In de aanvraag van het schoolbestuur zijn 6 criteria genoemd. (Zie bijlage 6). De 
vraag is of de commissie vindt dat deze criteria voldoende de juiste lading dekken? En 
zijn deze compleet? 
- Voldoende oppervlakte, meer dan het wettelijk minimum.Pagina 2 van 6
- Gebouw met kleinschalig karakter met ruimte voor de buurtfunctie en kinderopvang.
- Eigen identiteit per school is belangrijk.
- Uitstekende verkeersveiligheid
- Voldoende parkeergelegenheid
- Voldoende groen, daglicht en aandacht voor duurzaamheid
2. In het voorstel van 2019 werd gesproken over verdiepend onderzoek naar de locatie
Bindelwijk met behoud van de huidige sporthal. Het gewijzigde voorstel in 2020 is om 
het onderzoek uit te breiden met de vraag om de mogelijkheden van sloop van de 
huidige en het bouwen van een nieuwe sporthal te bekijken en mee te nemen. 
Ondersteunt de commissie deze aanvulling?
3. De aanvraag van het schoolbestuur sluit aan en past binnen het onderwijsbeleid1 en 
de langjarige visie op onderwijshuisvesting (zie bijlage 8). Ondersteunt de commissie 
deze stelling?

De commissie gaf het volgende mee als antwoord:
De partijen die positief tegenover het voorstel staan gaven aan: maak de criteria smart, 
hanteer de normen voor verkeersveiligheid, gescheiden fiets- en snelverkeerroutes, 
definieer duurzaamheid, autoluwe omgeving creëren. Het antwoord op de vragen 2 en 3 
was bevestigend.
Drie partijen gaven aan het verdiepend onderzoek niet uit te willen voeren vanwege 
gebrek aan draagvlak bij de ouders. Op de vragen 2 en 3 reageerden de partijen 
ontkennend.

Het raadsvoorstel is ten opzichte van het advies aan de commissie bijgesteld op de 
volgende punten om aan zoveel mogelijk opmerkingen van alle partijen recht te kunnen 
doen:

- de afwegingen bij de beoordeling in de matrix zijn toegelicht onder de paragraaf 
“toelichting op de beoordelingen in de matrix”. 

- 1 beoordeling is aangepast van ++ naar +, de verkeersafwikkeling locatie 
Bindelwijk. In vergelijk met de andere locaties kan deze locatie beter aangepast 
worden naar een verkeersveilige omgeving maar dat vereist wel de nodige 
aanpassingen, de waardering is afgeschaald.
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- Onder de paragraaf “wat is het maatschappelijk effect” is een weergave toegevoegd 
van de zorgen die ouders en omwonenden hebben geuit om daarmee te 
illustreren wat het voorstel heeft losgemaakt in een deel van de  
schoolgemeenschappen en omwonenden.

- Om de zorgen van een deel van de ouders te adresseren is toegevoegd om samen 
met het bouwteam van de scholen, voorafgaand aan het onderzoek, de criteria 
aan te scherpen en in een nota van uitgangspunten te beschrijven. Met deze nota 
kan gedurende en tijdens het onderzoek steeds getoetst worden in welke mate 
aan de criteria worden voldaan.

- Bijlage 4 is geactualiseerd door het schoolbestuur.


