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Voorstel
A. Instemmen met de volgende 7 uitgangspunten als basis voor definitieve besluitvorming over de 

nieuwbouw van een wijkcentrum op de Draaikom in de begrotingsraad van 28 oktober 2021: 
uitstel van de besluitvorming over de Clusterschool Koers tot 2022, deze locatie als eerste 
prioriteit te behouden bij vervangende nieuwbouw van de onderwijslocaties en de eerder door de 
raad beschikbaar gestelde middelen voor nieuwbouw van de Rehobothschool beschikbaar te 
houden voor dit doel;
alle bestaande en toekomstige wensen die vanuit het Sociaal Domein dienen te worden 
ondergebracht in welzijnslocaties, realiseren binnen de bestaande wijkcentra (Schoolstraat 6 ('t 
Vuronger), Landweg 5 (Meentamorfose), Gooierserf 124 (Connect) en Holleblok 2) en de 
beschikbare m2 voor de bouw van een klein wijkcentrum op de Draaikom; 
nieuwbouw op de Draaikom realiseren van ongeveer 800 m2 bruto-vloeroppervlak en bekostigen 
uit de structurele en incidentele middelen die vrijkomen uit dit onderzoek naar de welzijnslocaties 
(zie de geheime financiële bijlage). De mogelijke opbrengsten c.q. tekorten uit woningbouw 
maken geen deel uit van dit voorstel;
‘Jeugd en Gezin’ op één locatie huisvesten samen met een wijkcentrum binnen de te realiseren 
m2 nieuwbouw op de Draaikom;
het per 1 januari 2022 onttrekken aan de maatschappelijke bestemming van de locatie 
Trompstraat 1 en deze locatie slopen en geschikt maken als woningbouwlocatie; 
de locatie aan de Trekkerweg/Weideweg in ieder geval tot en met 2023 in stand houden binnen 
het maatschappelijk vastgoed;
de benedenverdieping van schoolgebouw Holleblok 12 onttrekken aan de onderwijsbestemming 
en onderzoeken of de inkomsten van dit pand verder kunnen worden verhoogd door nieuwe 
huurders te contracteren.

B. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen 2 en 3, gelet op de 
economische en financiële belangen van de gemeente en de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van 
Schoolbestuur Ichthus krachtens artikel 25 van de Gemeentewet.

Gemeente^A Huizen



-2-

Argumentatie

MZ/ONT/ont/ls RV Uitgangspunten herschikking weizijnsiocaties raadsvergadering

met een voorstel tot dekking van de kapitaallasten voor de projecten clusterschool Koers en nieuwbouw 
wijkcentrum De Draaikom, zoals vermeld op het Overzicht Prioritering Projecten Ontwikkelingen. In dit 
onderzoek hebben wij zowel gekeken naar mogelijke structurele bezuinigingen op de 
welzijnsaccommodaties als naar structurele verhogingen van de inkomsten binnen deze accommodaties. 
Huizen heeft naar verhouding veel welzijnsaccommodaties, vandaar dat is onderzocht of het aantal 
weizijnsiocaties kan worden verminderd en daarmee structurele bezuinigingen op de exploitatie kunnen 
worden gerealiseerd. Daarbij is specifiek gekeken naar de locaties die staan vermeld op het overzicht van 
mogelijke woningbouwlocaties.

Enkele aspecten uit ons onderzoek die hebben geleid tot dit voorstel:
> Versa Welzijn
Versa Welzijn is als één van de belangrijkste partners binnen de welzijnssector nauw betrokken bij dit 
onderzoek. Samen met Versa is uitgebreid onderzocht welke kansen en uitdagingen er liggen binnen het 
Sociaal Domein waar op dit moment, maar zeker ook in de toekomst huisvesting voor nodig is. Uit het 
onderzoek blijkt dat in de bestaande wijkcentra in meer of mindere mate weliswaar sprake is van 
leegstand (fysiek of programmatisch), maar dat de toekomstige uitdagingen binnen het Sociaal Domein

Uitgangspunt 1 is afgestemd met het schoolbestuur van de VPCBO Ichthus. Onder punt 2 is een 
algemeen uitgangspunt geformuleerd over hoe we in de toekomst om willen gaan met de wensen in het 
Sociaal Domein in relatie tot de beschikbare ruimtebehoefte. De uitgangspunten 3 t/m 9 zijn geformuleerd 
op basis van de uitkomsten van ons onderzoek, waarbij onder 3 is geformuleerd dat er voldoende 
structurele middelen kunnen worden gegeneerd om een wijkcentrum op de Draaikom te bouwen op 
voorwaarde dat uw raad ook instemt met de uitgangspunten 4 t/m 7.

2. De wensen vanuit het Sociaal Domein in relatie tot de huisvestinosbehoefte 
In eerste instantie is voor de vaststelling van het aantal m2 nodig voor welzijn uitgegaan van de huidige 
activiteiten in de welzijnsaccommodaties plus toekomstige wensen binnen het Sociaal Domein. Op basis 
van alle gesprekken zowel binnen het Sociaal Domein als met de betrokken organisaties bleek dat 
daarmee de bezuinigingsdoelstelling om te komen tot een nieuw wijkcentrum op de Draaikom niet zou 
worden gehaald.
Vervolgens hebben wij de keuze gemaakt om de casus om te draaien; alle wensen binnen het Sociaal 
Domein met een huisvestingsbehoefte, inclusief de toekomstige (uitbreidings-)wensen dienen binnen de 
bestaande m2 in de wijkcentra (Schoolstraat 6 (’t Vuronger), Landweg 5 (Meentamorfose), Gooierserf 124 
(Connect) en Holleblok 2) + een klein wijkcentrum op de Draaikom te worden gerealiseerd. Hierbij moet 
worden gedacht aan de activiteiten van TijdvoorMeedoen / Zicht op Werk, de uitbreiding van het 
Geheugenhuis en voorzieningen van de King Arthur groep. Maar ook de herhuisvesting van enkele 
organisaties als gevolg van de herschikking (Fotoschool, Vogelvreugd, Sport & Genoegen) zou wellicht 
gerealiseerd kunnen worden in deze panden.
Is er behoefte aan meer huisvesting of aan meer functionele ruimte via verbouwingen van bestaande 
panden dan dient hiervoor structurele financiering te worden gevonden binnen het Sociaal Domein.

1. Uitstel besluitvormino Clusterschool Koers
Schoolbestuur Ichthus en de gemeente zijn in gezamenlijk overleg tot de conclusie gekomen dat het de 
voorkeur heeft om besluitvorming over de Clusterschool Koers (nieuwbouw Rehobothschool) uit te stellen 
tot 2022. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de beperkte beschikbaarheid van de benodigde 
aanvullende financiële middelen voor het plan Clusterschool Koers op dit moment en de toekomstige 
ontwikkeling van de Rehobothschool qua leerlingenaantallen. Zie voor de verdere toelichting bijlage 1 
(leerlingenprognose) en de geheime bijlage 3 bij dit voorstel. Vanwege de gebouwleeftijd van de 
Rehobothschool (1968, oudste schoolgebouw van Huizen) en het eerdere raadsbesluit tot nieuwbouw 
stellen wij voor deze locatie als eerste prioriteit te behouden bij de vervangende nieuwbouw van de 
onderwijslocaties. De al eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen voor nieuwbouw 
van de Rehobothschool blijven voor dit doel beschikbaar.
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groot zijn. In plaats van dure zorg in te kopen, wordt steeds meer gekeken naar laagdrempelige en 
goedkopere oplossingen binnen de welzijnssector.

> Egelopvang
We hebben onderzocht of de locatie van de Egelopvang (Landweg 3) bij wijkcentrum Meentamorfose 
(Landweg 5) kan worden getrokken om daarmee de wijkcentrumfunctie te versterken. Dat zou betekenen 
dat een alternatieve locatie voor de Egelopvang zou moeten worden gezocht. De Egelopvang is echter 
tevreden met de huidige centrale locatie in Huizen, waarin ze zelf behoorlijk hebben geïnvesteerd. De 
locatie is goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer en ligt in een sociaal veilige omgeving. In het 
onderzoek is geen alternatieve locatie gevonden in Huizen die aan dezelfde eisen voldoet zonder als 
gemeente te moeten investeren.

5. Jeugd en Gezin op één locatie huisvesten op de Draaikom
Met de regionale Bestuursopdracht Jeugd en Gezin en het lokale Uitvoeringsplan, heeft de gemeente 
uitgesproken Jeugd en Gezin als spil in het preventief voorveld c.q. de beweging naar de voorkant te zien. 
Daarbij past huisvesting op één locatie. Dat is duidelijk voor inwoners en goed voor de onderlinge 
samenwerking. In dit voorstel wordt u daarom geadviseerd in te stemmen het uitgangspunt om Jeugd en 
Gezin op één locatie te huisvesten in de nieuwbouw op de Draaikom samen met een klein wijkcentrum (in 
totaal ongeveer 800 m2). Jeugd en Gezin heeft aangegeven blij te zijn met deze locatie en staat ook 
positief tegenover een combinatie met een wijkcentrum.

> Voorzieningen oude dorp
In het oude dorp zijn op dit moment 2 organisaties actief die welzijnsactiviteiten aanbieden voor de 
leeftijdsgroep, overwegend 55+: Versa Welzijn in ’t Vuronger (Schoolstraat) en Stichting Gebruikers de 
Brassershoeve (Waterstraat 2). In het kader van dit onderzoek is met en tussen beide organisaties 
gesproken om te kijken of bij sloop van ’t Vuronger de wijkgebonden activiteiten zouden kunnen worden 
ingepast in de Brassershoeve en de niet-wijkgebonden activiteiten in andere wijkcentra. Sloop van ’t 
Vuronger zou een belangrijke bezuiniging op de structurele exploitatielasten opleveren. Behalve dat 
Versa heeft aangegeven dat ’t Vuronger samen met de Meentamorfose het best lopende wijkcentrum is, 
is door Versa geconcludeerd dat in de Brassershoeve onvoldoende geschikte ruimte beschikbaar is om 
alle wijkgebonden activiteiten onder te brengen. Voor enkele overlappende activiteiten is wel ruimte 
beschikbaar en beide besturen hebben aangegeven open te staan om verdere samenwerking in de 
toekomst te onderzoeken.

3. Slopen Trompstraat 1 en herbestemmen voor woningbouw
In oktober 2020 heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden over woningbouw op de huidige 
welzijnslocatie aan de Jan van Galenstraat 35. Voor de maatschappelijke gebruikers is/wordt 
vervangende huisvesting gevonden.
De voormalige school aan de Trompstraat 1 is op dit moment in gebruik bij Bewustzijnscentrum Bala. De 
locatie is net als de Jan van Galenstraat opgenomen op de lijst met mogelijke woningbouwlocaties. Deze 
locatie komt in ieder geval per 1 januari 2022 beschikbaar voor woningbouw. Bala heeft de huur inmiddels 
opgezegd en kan tot aan de herontwikkeling op basis van een leegstandsvergoeding gebruik blijven 
maken van het pand. Een voorstel over de keuze van de woningbouw, bestemming etc. wordt op een 
later tijdstip aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

4. Nieuwbouw wijkcentrum Draaikom
Op basis van de onderzoeksresultaten binnen dit project, vertaald in de Geheime financiële bijlage 3 bij 
dit voorstel en nader toegelicht in de financiële paragraaf, is het financieel haalbaar om nieuwbouw te 
plegen op de Draaikom van ongeveer 800 m2 bruto-vloeroppervlak voor onder andere een klein 
wijkcentrum zonder dat andere wijkcentra hoeven te worden gesloopt. Sloop is alleen nodig voor de 
panden aan de Draaikom (oude wijkcentrum). Jan van Galenstraat 35 en Trompstraat 1. Deze laatste 
twee waren al opgenomen op de lijst van potentiële woningbouwlocaties en sloop past dus binnen staand 
beleid. Als u instemt met dit voorstel zal verder worden onderzocht welke partij de wijkcentrumfunctie zal 
gaan invullen.
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Toegankelijkheid
Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie wordt voldaan aan de algemene wettelijke toegankelijkheidscriteria. 
Bij de nieuwbouw van de Draaikom worden mogelijke specifieke toegankelijkheidseisen voor de 
verschillende doelgroepen, in overleg met gebruikers en desgewenst andere deskundigen zoals het 
toegankelijkheidspanel, in het Programma van Eisen verwerkt.

Geheimhouding
Op grond van artikel 25 Gemeentewet is door ons college geheimhouding opgelegd op bijlage 2 en 3 bij dit 
voorstel in verband met de economische en financiële belangen van de gemeente (bijlage 2) en de 
vertrouwelijke bedrijfsgegevens van schoolbestuur Ichthus (bijlage 3). Bij de behandeling van dit voorstel 
dient uw raad de door ons opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Alternatieven
Voor de meeste beslispunten zijn alternatieven te bedenken, maar die vallen buiten de scope van dit 
project. Eén alternatief dient hier wel te worden benoemd, namelijk de sloop van 't Vuronger 
(Schoolstraat). Als u ondanks inhoudelijke bezwaren besluit om dit pand te slopen kan ruim 100 m2 meer 
worden gebouwd op de Draaikom. De huisvesting van activiteiten uit ’t Vuronger in de andere wijkcentra 
heeft dan wel gevolgen voor de mogelijkheden voor huisvesting van andere activiteiten binnen het Sociaal 
Domein: daar is dus minder ruimte voor.

7. De benedenverdieping van schoolgebouw Holleblok 12 onttrekken aan de ondemijsbestemming 
Op basis van de leerlingenprognose 2021 (zie bijlage 1 bij dit voorstel) is schoolgebouw Holleblok 12 nog 
maar gedeeltelijk nodig voor onderwijs: de 2® Montessorischool maakt gebruik van enkele lokalen op de 
bovenverdieping en kan daar nog uitbreiden met 2 lokalen mocht dat nodig zijn. Dat betekent dat de 
benedenverdieping kan worden onttrokken aan de onderwijsbestemming en kan worden verhuurd aan 
maatschappelijke organisaties, zonder dat die het risico lopen dat de huur wordt opgezegd op het 
moment dat er een vraag om ruimte komt vanuit het onderwijs. Op deze manier kunnen extra structurele 
inkomsten worden gegenereerd in dit gebouw die kunnen worden ingezet als dekking voor de structurele 
lasten voor de Draaikom. Naast peuterspeelzaal Startblok (huidige huurder op de benedenverdieping) 
hebben diverse andere (kinderopvang)organisaties aangegeven belangstelling te hebben voor één of 
meerdere lokalen. We zijn met hen in gesprek en verwachten hierover in de begrotingsraad op 28 oktober 
a.s. meer duidelijkheid te kunnen geven.

6. De locatie Trekkerweg/Weideweg in elk geval tot en met 2023 in stand houden 
De accommodatie aan de Trekkerweg/Weideweg wordt verhuurd aan Stichting Kinderopvang Huizen 
(KDV Koelemoes), Budosportvereniging Osorezu en Jeugd en Gezin (J&G). De accommodatie is centraal 
gelegen en beschikt over voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Met de huidige 
gebruikers is er een structureel exploitatieoverschot en is het een prima overlooplocatie voor organisaties 
in afwachting van (permanente) huisvesting elders. Vandaar dat wij u voorstellen om de maatschappelijke 
bestemming van deze locatie te handhaven in ieder geval tot en met 2023 (volgens de huidige planning 
zou dan een nieuw wijkcentrum op de Draaikom kunnen worden opgeleverd en is er meer duidelijkheid 
rondom de clusterlocatie Koers). Op deze manier krijgen de huidige gebruikers zekerheid over hun 
huisvesting voor de komende 3 jaar. Onze conclusies voor de verschillende gebruikers per 1 april 2021 
op basis van gevoerde gesprekken:

SKH wil als de gelegenheid zich voordoet en het financieel haalbaar is verhuizen naar nieuwbouw of 
bestaande bouw bij een school in de wijk (bijvoorbeeld de clusterschool); tot die tijd voldoet deze 
locatie prima.
Voor Osorezu voldoet de locatie ook, maar mocht er een vergelijkbare accommodatie in een sociaal 
veilige omgeving beschikbaar komen met voldoende hoogte (minimale eis is eigenlijk een vrije 
binnenhoogte van 4 meter) en mogelijkheid voor uitbreiding dan is dat een gewenst alternatief voor 
deze sportvereniging.
Voor J&G biedt deze locatie een tijdelijke oplossing voor het consultatiebureau van 0-18 jaar tot aan 
de gewenste nieuwbouw waar alle functies (ook het J&G-gedeelte dat nu nog in wijkcentrum 
Holleblok is gehuisvest) op één locatie kunnen worden ondergebracht.
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Beslistermijn
Al in 2018 is aangegeven dat het huidige wijkcentrum op de Draaikom bouwkundig in slechte staat is en 
vervangen dient te worden. Tot nu toe waren onvoldoende structurele middelen beschikbaar om de 
kapitaallasten te dekken. Bij het onderzoek naar de herschikking van de weizijnsiocaties zijn deze 
middelen inmiddels gevonden. Voorstellen van een dergelijke omvang en (politieke) impact dienen bij de 
behandeling van de voorjaarsnota aan de raad te worden voorgelegd, dus in deze raadsvergadering. 
Vervolgens vindt de definitieve besluitvorming over de beschikbaarstelling van het krediet voor de

Participatie tot aan dit voorstel:
1. Met de schoolbesturen van de Rehobothschool en Tweemaster (Clusterschool Koers) heeft in het 

voortraject een intensief participatieproces plaatsgevonden. Ook dit voorstel is voor wat betreft 
uitgangspunt 1 integraal afgestemd met schoolbestuur Ichthus. Bij een positief besluit van uw raad 
worden in september aanstaande de voorbereidingen voor de besluitvorming in 2022 gezamenlijk met 
beide schoolbesturen voortgezet (‘meebeslissen’ op de participatieladder).

2. In het kader van ons onderzoek ‘herschikking welzijnsaccommodaties’ is met alle gebruikers van de 
betreffende panden gesproken over wensen, knelpunten en mogelijkheden. De uitkomsten van die 
overleggen zijn verwerkt in dit voorstel (‘adviseren’ op de participatieladder’). De betrokkenen zijn 
geïnformeerd over ons voorstel dat nu ter besluitvorming voorligt. Na besluitvorming door uw raad 
worden deze gebruikers geïnformeerd over uw besluit en indien van toepassing betrokken bij de 
verdere uitwerking (‘coproduceren’ tot ‘meebeslissen’ op de participatieladder’).

Toekomstige participatie bij nieuwbouw op de Draaikom
3. Indien uw raad instemt met dit voorstel zullen Jeugd en Gezin en de beheerder van het nieuwe 

wijkcentrum op de Draaikom vanaf de voorbereidingen tot en met de oplevering van het nieuwe 
wijkcentrum deel uitmaken van het voorbereidings-Zbouwteam (‘meebeslissen’ op de 
participatieladder).

4. Naast de gebruikers en alle betrokken specialisaties binnen de gemeentelijke organisatie worden 
uiteraard ook de omwonenden en vaste gebruikers van naastgelegen panden bij dit proces betrokken. 
De hoogte van betrokkenheid op de participatieladder hangt af van de fase van het proces om te 
komen tot te voorgestelde nieuwbouw:
• De omwonenden zijn na de verzending van dit voorstel aan uw raad per brief geïnformeerd over 

ons besluit en over het verdere proces tot aan de begrotingsraad. Zij zijn in die brief tevens 
gewezen op de mogelijkheid tot inspreken in de commissievergaderingen op 17 juni 
(voorjaarsnota) en 12 oktober (begrotingsraad) aanstaande. Dat geldt ook voor de vaste 
gebruikers van verhuurde panden grenzend aan de Draaikom: KDV Toethoorn/SKH, SRO 
Huizen/beheerder gymzaal Damwand en Tafeltennisvereniging Bijmaat als vaste huurder van de 
gymzaal + kantine. TTV Bijmaat maakt tijdens corona veel gebruik van het plein van de 
Draaikom.

• In welke mate omwonenden en gebruikers van omliggende panden na besluitvorming in de 
begrotingsraad op 28 oktober 2021 zullen worden betrokken zal mede afhangen van de 
voorgeschreven participatie vanuit de Omgevingswet en het Omgevingsplan en van de door de 
gemeente te stellen randvoorwaarden.



-6-

Overiqe Raadsinformatie

2.8.3

2.7.4

2.9.1

MZ/ONT/ont/ls RV Uitgangspunten herschikking welzijnsiocaties raadsvergadering

Van belang is op te merken dat voor de berekening van het aantal te bou>wen m2 gebruik is gemaakt van 
een globale raming van Res & Smit. Deze raming gaat uit van 800 m2. Bij een definitieve berekening kan 
het aantal m2 afwijken. De uit het onderzoek beschikbaar komende incidentele en structurele middelen 
vormen hierbij het kader voor een nieuw wijkcentrum op de Draaikom.

De mogelijke opbrengsten c.q. tekorten uit woningbouw maken geen deel uit van dit project ‘herschikking 
welzijnsiocaties’ en worden dus niet als dekking ingezet voor de nieuwbouw op de Draaikom. Tevens zijn 
de sloopkosten van de panden aan de Jan van Galenstraat 35 en aan de Trompstraat 1 niet meegenomen 
in dit voorstel. Deze kosten zullen moeten worden meegenomen bij de herontwikkeling van beide locaties.

Begroting
Programma Sociale Infrastructuur, punt 6: ‘Gelet op de slechte bouwkundige staat van wijkcentrum De 
Draaikom is nieuwbouw noodzakelijk’.

Is er behoefte aan meer huisvesting voor activiteiten in het Sociaal Domein of aan meer functionele ruimte 
via verbouwingen van bestaande panden dan dient hiervoor structurele financiering te worden gevonden 
binnen de begroting van het Sociaal Domein. Dit past in de beweging van minder zorg naar meer welzijn.

Bevoegdheid
De vaststelling en aanpassing van de begroting is een bevoegdheid van de raad op grond van art. 189 
Gemeentewet. In dit voorstel wordt gevraagd de uitgangspunten vast te stellen, die bij de begrotingsraad 
zullen leiden tot aanpassing van de begroting.

Financiële paragraaf
Zoals aangegeven in de geheime financiële bijlage 2 kunnen de structurele lasten van een nieuw 
wijkcentrum op de Draaikom met een omvang van 800 m2 bruto-vloeroppervlak worden gedekt uit de 
opbrengsten vanuit dit onderzoek naar de welzijnsaccommodaties. Het betreft dan de inzet van: 

de structurele en incidentele middelen (exploitatielasten en vrijval onderhoudsvoorziening) als gevolg 
van het onttrekken aan de maatschappelijke bestemming (en vervolgens afstoten) van de panden aan 
de Jan van Galenstraat 35 en aan de Trompstraat 1
de structureel beschikbare middelen voor de huisvesting van Jeugd en Gezin 
de structurele verhoging van de inkomsten als gevolg van de betere verhuurbaarheid van met name 
Holleblok 12. Om te komen tot 800m2 bruto-vloeroppervlak voor de nieuwbouw op de Draaikom zijn in 
de berekening bij Holleblok 12 de minimaal benodigde extra huurinkomsten reeds geprognotiseerd. 
Deze extra huurinkomsten zijn nog niet gerealiseerd. Als de huidige belangstelling vanuit de 
kinderopvang voor deze ruimtes (zie de toelichting onder beslispunt 7) wordt omgezet in een 
huurovereenkomst, dan worden de benodigde inkomsten gerealiseerd.

Collegeprogramma
Schoolgebouwen worden duurzaam en met een goed binnenklimaat, passend voor het 
onderwijs dat in Huizen geboden wordt.
Locaties in Huizen met een maatschappelijke bestemming behouden in beginsel deze 
bestemming
Om binnen de kaders van de lokale- en regionale woonvisie de gestelde doelen van 
passende en betaalbare woningen te kunnen realiseren, wordt actief gezocht naar nieuwe 
locaties en creatieve oplossingen.

nieuwbouw van De Draaikom plaats in bij de behandeling van de begroting in uw vergadering van
28 oktober 2021. De verdere besluitvorming over de nieuwbouw van de Clusterschool Koers vindt plaats in 
2022.
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Burgemeester en wethouders,

De secretaris De burgemeester

Advies raadscommissie

[in te vullen door raadsgriffier]

MZ/ONT/ont/ls RV Uitgangspunten herschikking weizijnsiocaties raadsvergadering

1.
2.
3.
4.

Bijlagen
1. Leerlingenprognose 2021
2. Overzicht financiën onderzoek herschikking welzijnsaccommodaties (GEHEIM)
3. Rehobothschool (GEHEIM)

Voorgeschreven procedure
Er geldt hier geen wettelijke procedure. Nadat uw raad een besluit op dit voorstel heeft genomen zullen 
de voorbereidingen voor definitieve besluitvorming over de nieuwbouw van de Draaikom in de 
begrotingsraad worden gecontinueerd.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota’s
Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2019 (WHO 2019)
Kadernotitie Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2017-2027 
Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022
Inventarisatie mogelijke bezuinigingen op de begroting 2021 e.v.

Eerdere besluiten
1. Voorjaarsnota en begrotingsraad 2020: Overzicht Prioritering Projecten en Ontwikkelingen
2. Raadsbesluit 30 september 2019 ‘Verkenning mogelijke woningbouwlocaties’
3. Raadsbesluit 1 november 2018 ‘Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 

2018*
4. Motie M3 uitvoering taken vanuit inventarisatie Voorjaarsnota 2017 (6 juli 2017)
5. Motie M4 huisvesting van drie scholen (6 juli 2017)


