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De gemeenteraad van Beemster

Onderwerp
Huisvesting obs De Bloeiende Perelaar

Geachte leden van de raad,

Het schoolbestuur OPSPOOR heeft een spoedaanvraag ingediend. Een spoedaanvraag is
een aanvraag tot bekostiging van een voorziening in de huisvesting die gelet op de
voortgang van het ondenruijs geen uitstel kan lijden. Obs De Bloeiende Perelaar gaat op
1 augustus 2Q17 het laatste leegstaande lokaal in gebruik nemen. Het schoolbestuur
verwacht dat door het aantal aanmeldingen in de loop van het schooljaar 2017-2018
ruimtetekort ontstaat. De ruimtebehoefte blijft voor minstens 15 jaar bestaan.

De gemeente heeft een zorgplicht en is verantwoordelijk voor passende en adequate
ondenrvijshuisvesting. ln de Verordening voorzieningen huisvesting ondenrvijs Gemeente
Beemster 2015 (hierna de Verordening) is opgenomen waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is. Volgens de Verordening is het College bevoegd over een
spoedaanvraag te beslissen en is de gemeenteraad verantwoordelijk om het benodigde
krediet beschikbaar te stellen.

Het college heeft op 6 juni 2017 besloten om uitbreiding van de school toe te kennen.
Vervolgens is een onderzoek gestart waar en op welke manier de uitbreiding mogelijk is.
Dit onderzoek wordt in nauw overleg met het schoolbestuur gedaan. Het schoolbestuur wil
de uitbreiding graag zo dicht mogelijk bij het huidige schoolgebouw hebben . Zowel
organisatorisch als onderuvijskundig is dit wenselijk. Hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden in beeld, waarbijvooral de afweging tussen tijdelijke en permanente
uitbreiding van belang is, omdat op iets langere termijn misschien een tweede schoollocatie
in de uitbreidingswijk ZOB ll aan de orde komt.

Het college heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de wijze waarop het
h uisvestingsvraagstuk wordt opgelost.
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De venrachting is hier in oktober meer duidelijkheid over te krijgen. Ondanks dat het

schoolplein voldoende groot is om op eigen terrein uit te breiden wordt ook gekeken naar
andere opties. Deze ontwikkeling staat de vaststelling van het bestemmingsplan
Middenpad niet in de weg. Ook wanneer daar een woonbestemming aan is gegeven, kan

deze locatie zo nodig worden gebruikt om tijdelijke huisvesting te plaatsen. De kavels die

het dichtst bij de school liggen, zullen niet worden verkocht voordat de oplossing voor De

Bloeiende Perelaar definitief is.

Wijvertrouwen u hiermede voor dit moment voldoende te hebben geihformeerd
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Hoogachtend,
van Beemster,

. van Duivenvoorde
gemeentesecretaris
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