
Technische vragen commissie burger en bestuur van 10 juni 2021
Agendapunt/onderwerp: 
 

Fractie  Antwoord:   

Aanvraag plan van scholen (2022-2025)
Vraag1: Hoe rijmt dit plan van scholen met de timing van 
de projecten en daarmee met de behoefte aan de komst 
van scholen in het gebied? De genoemde tijdslijnen lijken 
niet aan te sluiten op het bouwtempo van DNK zoals 
onlangs geschetst. 

 VVD De aanvragen zijn alle ingediend 
vóór 1 februari 2021. Op dat 
moment ging de planning uit van een 
eerste oplevering van woningen in 
2025. De aanvragers zijn afgegaan op 
de informatie die op dat moment 
beschikbaar was. Daarop zijn de 
aanvragen dan ook beoordeeld. Het 
klopt inderdaad dat dit jaartal 
inmiddels is bijgesteld naar 2026. 
Deze bijstelling heeft overigens geen 
effect op de opname op het Plan van 
Nieuwe Scholen van een openbare 
basisschool.

Vraag2: Welke financiële risico's loopt de gemeente 
indien oplevering van woningen later plaats vindt dan 
geschetst in het plan van scholen? 

 VVD  Een latere oplevering van woningen 
heeft geen financieel effect op het 
voorzien in eerste huisvesting als een 
schoolbestuur gebruik maakt van het 
recht te mogen starten, ook al is dat 
met enkele leerlingen.

Vraag 3: gezien de secularisatie van Nederland (meer 
dan 50% niet meer religieus en nog hoger in 
stedelijke regio’s) lijkt het logisch als de behoefte 
aan religeuze scholen ook afneemt. De notitie 
schetst deaslniettemin een grote behoefte aan religieuze 
scholen. Hoe is dat rijmen? 

 VVD  In de notitie wordt aangegeven dat 
één oecumenische school van ASKO 
van rechtswege mag worden 
gesticht. De aanvraag voor een 
oecumenische school van ZONOVA 
wordt afgewezen. Het raadsvoorstel 
bevat verder geen verwijzingen naar 
meer scholen op religieuze 
grondslag. De wijze waarop de 
belangstelling voor een bepaalde 
onderwijsrichting (zoals openbaar, 
Rooms-Katholiek of Protestants-
Christelijk) moet worden gemeten bij 
de stichting van een nieuwe school 
lag tot 1 februari 2021 vast in de 
wet. Omdat het huidige 
marktaandeel van de Rooms-
Katholieke en Protestants-
Christelijke scholen in onze 
gemeente 45,2% is, verplicht de wet 
ons om dat percentage toe te passen 
op een aanvraag voor een 
oecumenische school. Het is 
overigens een landelijk fenomeen 
dat ondanks de toenemende 
secularisatie er een relatief grote 
behoefte is aan scholen op 



levensbeschouwelijke grondslag. In 
Nederland bezoekt ongeveer 60% 
van alle kinderen een Rooms-
Katholieke of Protestants-Christelijke 
basisschool.

Vraag 4: Eerder heeft ASKO een aanvraag gedaan voor 
een interconfessionele basisschool. Nu ligt er een 
aanvraag voor een oecumenische basisschool. Wat is de 
achtergrond van deze wijziging?

 OAA  Dit betreft geen wijziging maar een 
andere benaming voor dezelfde 
grondslag.

Vraag 5: Algemene vraag
Hebben naast het behalen van de stichtingsnorm en de 
identiteit ook andere factoren een rol gespeeld bij het 
toe of afwijzen tot opname in het plan voor nieuwe 
scholen in de NK? En als dat het geval is, welke factoren 
zijn dit, en als dat niet zo is, waarom hebben we dan 
alleen prognoses en identiteit beoordeeld?

 CDA  Nee. De wet verplicht ons te kijken 
naar identiteit en het behalen van de 
stichtingnorm. De wet laat geen 
ruimte voor andere argumenten om 
een school al dan niet op het Plan 
van Scholen op te nemen.

Vraag6: Voorziet dit plan van scholen in al het onderwijs 
dat voor de grote projecten ABP, Entrada, DNK) nodig is?

D66 Op langere termijn is het de 
verwachting dat er nog ruimte is 
voor enkele basisscholen in De 
Nieuwe Kern, Entrada en Werkstad 
OverAmstel (ABP-Zuid). Daarvoor 
zullen schoolbesturen echter 
rechtstreeks een aanvraag moeten 
indienen bij de minister van 
Onderwijs.

Ingevolge de wetswijziging die op 1 
februari 2021 in werking is getreden, 
stelt de gemeenteraad met dit 
voorstel nog éénmaal een Plan van 
nieuwe Scholen vast. Voor de 
volgende jaren heeft de gemeente 
geen rol meer in de beoordeling van 
dergelijke aanvragen.

Vraag7: Welke invloed heeft de gemeente op wanneer 
een school moet starten?

D66 De gemeente heeft daar geen 
invloed op anders dan via goed 
overleg. Op het moment dat de 
minister van Onderwijs heeft 
besloten dat een school mag starten, 
vangt de bekostiging altijd aan per 1 
augustus van een bepaald jaar. 
Indien de school één jaar later nog 
steeds niet daadwerkelijk is gestart, 
vervalt de aanspraak op de 
bekostiging. Om dus voor 
bekostiging in aanmerking te blijven 
komen, moet de school binnen één 
jaar na de door de minister 



toegekende startdatum 
daadwerkelijk zijn gestart.

Vraag8: Wanneer dienen de scholen te worden gebouwd 
en is hiervoor al budget gereserveerd?

D66 Zoals gesteld in het raadsvoorstel 
mag de school van ASKO van 
rechtswege van start gaan op 1 
augustus 2023. Ingevolge de nieuwe 
procedure en het overgangsrecht in 
de WPO kan ASKO deze datum 
uitstellen met één jaar. Gezien de 
meest recente prognose van de groei 
is het denkbaar dat ASKO de minister 
zal verzoeken de start van de school 
uit te stellen tot 1 augustus 2024. 
Dat betekent dat de gemeente met 
ingang van 1 augustus 2024 twee 
basisscholen van huisvesting zal 
moeten voorzien. Het is niet zo dat 
de gemeente op deze datum twee 
volwaardige permanente 
schoolgebouwen moet hebben 
gerealiseerd. Het is duidelijk dat het 
niet mogelijk is om op deze datum 
op zinvolle wijze een permanent 
gebouw in De Nieuwe Kern te 
plaatsen. 

In dat geval gaan ASKO, Stichting 
Florente en de gemeente met elkaar 
in gesprek gaan over de wijze 
waarop de huisvesting per 1 
augustus 2024 wordt georganiseerd 
en op welke locatie dat zal zijn. Dit 
kan betekenen dat de gemeente in 
2024 een vorm van tijdelijke 
huisvesting moet faciliteren. Indien 
specifiek voor dit doel noodlokalen 
worden geplaatst, zijn hier 
logischerwijs kosten mee gemoeid. 
Met deze kosten is nog geen 
rekening gehouden in de 
meerjarenbegroting, aangezien hier 
nog geen zekerheid/duidelijkheid 
over is. 

De huidige kadernota loopt tot 2025 
en in die periode worden nog geen 
schoolgebouwen in De Nieuwe Kern 
gerealiseerd.



Vraag9: Wat zijn de plannen voor voortgezet onderwijs 
in DNK?  

D66 In de ontwerp structuurvisie voor 
DNK zijn twee voorkeurslocaties 
opgenomen voor een VO school. De 
komst van zo’n school is gewenst, 
maar op dit moment zijn er nog geen 
concrete plannen. Afhankelijk van de 
ontwikkeling van het aantal kinderen 
en de wettelijke mogelijkheden voor 
het stichten of uitbreiden van 
scholen, kunnen schoolbesturen in 
het voortgezet onderwijs hiervoor 
het initiatief nemen en dit kenbaar 
maken bij de minister van Onderwijs.

Vraag10: Zal de locatie van de noodlokalen ook meteen 
de definitieve locatie zijn?

D66 Dat is nog niet te zeggen omdat de 
locatie van eventuele noodlokalen 
nog niet duidelijk is.

Vraag11: Wat zijn de gevolgen voor de planning van de 
scholen wanneer de realisatie van nieuwbouw op 
Entrada langer op zich laat wachten of helemaal niet 
door zou gaan?

D66 Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag12: Worden er enkel scholen gepland of integraal 
kindcentra?

D66 Er worden géén solitaire scholen 
gepland. Het uitgangspunt is dat het 
gebouw ook ruimte biedt aan 
voorzieningen als een 
kinderdagverblijf en buitenschoolse 
opvang.


