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Gezien het belang van de ontwikkeling Clusterschool Koers, het definitieve raadsvoorstel 
voorbereidingskrediet clusterschool Koers betrekken bij de uitkomsten van de heroriëntatie 
welzijnsaccommodaties, zodat deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd in 
december 2020 (collegebehandeling uiterlijk 3 november).
De gemeenteraad van dit proces op de hoogte te stellen middels een mondeling mededeling in de 
Commissie Sociaal Domein van 6 oktober 2020 (voor inhoud zie bijlage 1).
Instemmen met het verzenden van bijgaande brieven (bijlagen 2 en 3) aan de betrokken schoolbesturen, op 
het moment dat ook alle andere brieven over de bezuinigingen aan betrokken organisaties verzonden 
worden.
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Dit collegevoorstel betreft een herziene versie, aangepast op verzoek van het college, zoals 
besproken in de collegevergadering van 22 september jongstleden.

Brief met processchets voor de schoolbesturen
Schoolbestuur Ichthus heeft aangegeven graag een door B&W getekende brief te willen ontvangen 
waarin duidelijkheid wordt gegeven over het te lopen proces tot definitieve besluitvorming cq. 
kredietverlening voor de totale ontwikkeling door de gemeenteraad. Op deze manier kunnen zij hun 
achterban (MR en ouders) op zorgvuldige wijze informeren over het gewijzigde besluitvormingsproces 
(ten opzichte van het oorspronkelijke plan van bouwen op het terrein van de Zenderkerk). Voor de 
volledigheid zal ook het schoolbestuur RK onderwijs deze brief ontvangen omdat zij ook participeren 
in deze ontwikkeling.

Naast de opdracht van de gemeenteraad heeft ook het schoolbestuur Ichthus aangegeven dat zij, in 
verband met de staat van het huidige schoolgebouw, op zeer korte termijn nieuwbouw van de 
Rehobothschool nodig achten. In samenwerking met Ichthus en het schoolbestuur van de andere 
school in de wijk (RK Onderwijs, Tweemaster Koers) is gekeken naar een alternatieve locatie. Hieruit 
is naar voren gekomen dat het de voorkeur heeft om de nieuwe Rehobothschool te bouwen op het 
huidige terrein van de Tweemaster locatie Koers (ook bekend als Kindcentrum de Optimist). 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. Hierbij is het nodig dat de oude gymzaal wordt gesloopt 
en op een andere plek op het terrein herbouwd wordt. De Tweemaster heeft volgens de 
leerlingenprognoses de komende jaren recht op 2 lokalen meer in verband met toename van het 
leerlingenaantal. Deze 2 lokalen kunnen gelijk in de bouw worden meegenomen.

Kaders
Verordening Voorzieningen Ondenwijshuisvesting 2019 (WHO 2019) 
Kadernotitie Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2017-2027
Motie M4 huisvesting van drie scholen (6 juli 2017)
Motie M3 uitvoering taken vanuit inventarisatie Voorjaarsnota 2017 (6 juli 2017) 
Motie Ml realistisch begroten van projecten (11 juli 2019)

Arqumentatie
Op 25 juni jongstleden heeft de gemeenteraad 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 clusterschool Koers. Het streven is om binnen het voorstel van de 
heroriëntatie welzijnsgebouwen tevens te zoeken naar financiële dekking voor de plannen 
clusterlocatie Koers.

Aanleiding
In de motie M3 “uitvoering taken vanuit inventarisatie Voorjaarsnota 2017” heeft de raad het college 
opgedragen om uit te gaan van nieuwbouw van de Rehobothschool, in eerste instantie op een nog 
aan te kopen terrein van de naastgelegen Zenderkerk. Deze optie is komen te vervallen omdat het 
bod op dit perceel niet is geaccepteerd door het bestuur van de Zenderkerk. Omdat in de 
oorspronkelijke planvorming een combinatie met (sociale/zorg) woningbouw op het perceel van de 
huidige Rehoboth is gepland en er een grote behoefte is aan uitbreiding van de woningvoorraad, heeft 
het niet de voorkeur om nieuwbouw van de Rehoboth op de huidige locatie te realiseren. Dan is er 
immers geen of nauwelijks meer ruimte voor woningbouw.

Alternatieven 
n.v.t.
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Financiën
Aangezien dit herziene collegevoorstel een procesvoorstel is, is nog geen sprake van financiële 
consequenties. Deze zullen inzichtelijk worden gemaakt bij de definitieve besluitvorming later dit jaar.

Communicatie
Na het collegebesluit zal de raadsmededeling verzonden worden en zullen de beide schoolbesturen 
geïnformeerd worden. Een eerdere raadsmededeling met betrekking tot de optie Koers is reeds 
verspreid aan de gemeenteraad op 5 juni 2020.

Uitvoerinq en evaluatie
Na definitieve besluitvorming in december zal pas sprake zijn van verdere uitvoering en contacten met 
de schoolbesturen.

Bijlagen
1. Tekst mondelinge commissiemededeling Sociaal Domein 2 Clusterschool Koers
2. Brief beschrijving proces schoolbesturen Ichthus
3. Brief beschrijving proces schoolbesturen RK Onderwijs
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