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Aangepast voorstel
Op 25 juni jongstleden heeft u ingestemd met de prioritering van dit project bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota 2020. Het college stelt bij de begrotingsbehandeling in november voor eerst onderzoek te 
doen naar de heroriëntatie van de welzijnsaccommodaties en de uitkomst daarvan te betrekken bij het 
project clusterlocatie Koers. Het streven is om binnen het voorstel van de heroriëntatie welzijnsgebouwen 
tevens te zoeken naar financiële dekking voor de plannen clusterlocatie Koers. Om deze reden stellen wij 
u bij de begrotingsbehandeling op 5 november voor het project clusterschool Koers op een later moment 
te behandelen. Wij zullen dit voorstel opnieuw aan u voorleggen in samenhang met besluitvorming over 
de heroriëntatie van de welzijnsaccommodaties, in december 2020.
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Geachte leden van de gecombineerde commissies,

Op 5 juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om de optie Clusterschool Koers nader te 
onderzoeken. In de raadsvergadering van 25 juni jl. heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota ingestemd met ons voorstel om dit project op te nemen op de prioriteitenlijst.

Achtergrond
In samenwerking met Ichthus (schoolbestuur Rehoboth) en het schoolbestuur van de andere school in de 
wijk (RK Onderwijs, Tweemaster Koers) is gekeken naar een alternatieve locatie in de wijk (Stad en 
Lande). Hieruit is het perceel van de Tweemaster aan de Koers (ook bekend als Kindcentrum de 
Optimist) als locatie voortgekomen. Beide schoolbesturen zien mogelijkheden voor een clusterschool, 
waarin samenwerking met elkaar en andere partners (De Tweemaster is al een Integraal Kindcentrum 
met o.a. kinderopvang en verschillende therapeuten) vorm kan krijgen. Sloop en nieuwbouw van de 
huidige gymzaal zal nodig zijn om het terrein passend voor twee scholen in te kunnen richten. Op het 
huidige perceel staat het schoolgebouw van de Tweemaster Koers (bouwjaar 2013) en de gymzaal Koers 
(bouwjaar 1973). Het perceel is eigendom van het RK onderwijs. RK onderwijs heeft aangegeven positief 
te staan tegenover het uitbreiden van de huidige voorzieningen met de nieuwe Rehobothschool. Het 
bestemmingsplan biedt voldoende bouwvlak om deze ontwikkeling te realiseren.
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