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Geachte raadsleden.
Op 21 januari 2022 heeft mevrouw Terlouw van de Christenunie raadsvragen gesteld over
de nieuwbouw van PCBS Rehoboth. De beantwoording van deze vragen vindt u in deze
brief.

Vraag 1: Klopt het dat door de financiële positie van de gemeente het overleg om tot
nieuwbouw op de Koers te komen is gestaakt, en besluitvorming is uitgesteld tot
komend voorjaar?
Dat klopt. In uw besluit van 28 oktober 2021 heeft u besloten tot ‘uitstel van de
besluitvorming over de Clusterschool Koers tot 2022, deze locatie als eerste prioriteit
behouden bij vervangende nieuwbouw van de onderwijslocaties en de eerder door de raad
beschikbaar gestelde middelen voor de nieuwbouw van de school beschikbaar te houden
voor dit doel’. (Z.145082/D. 1218726 Herschikking welzijnslocaties ten behoeve van
nieuwbouw wijkcentrum Draaikom, beslispunt 1).

Het uitstellen van de besluitvorming had meerdere redenen. Voor de overige redenen
verwijzen wij naar de geheime bijlage 3 van het raadsvoorstel Uitgangspunten herschikking
welzijnsaccommodaties (Z145082), behandeld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.
Vraag 2: Kunt u aangeven hoe het zit met de beschikbare financiën om tot een nieuwe
school te komen? Is er voldoende beschikbaar voor nieuwbouw? En wat is eventueel
het grootste knelpunt waardoor er niet tot een plan en een besluit gekomen kan
worden?
In het Integraal Huisvestingsplan OndenA/ijs 2017-2027 (IHP) heeft uw raad middelen
beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de Rehobothschool. Deze middelen zijn niet
voldoende voor het kunnen bouwen van een nieuw schoolgebouw. Ook is in het IHP
uitgegaan van nieuwbouw van de Rehobothschool op de huidige locatie. Inmiddels is in
overleg met de schoolbesturen een andere locatie voor nieuwbouw gekozen: op het
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schoolplein van basisschool de Tweemaster aan de Koers. Hierbij gaan wij uit van
nieuwbouw van de Rehobothschool en nieuwbouw van de gymzaal aan de Koers inclusief
twee lokalen voor de Tweemaster. Voor deze laatste twee zaken zijn nog geen middelen
beschikbaar. De beschikbare financiën zijn op dit moment het knelpunt om het bouwproject
op te kunnen starten.

Vraag 3: Wat gaat u concreet doen om de noodzakelijke nieuwbouw te realiseren?
Kunnen we er van op aan dat er komend voorjaar daadwerkelijk een plan ligt waarover
we een besluit gaan nemen? Of is de kans redelijk dat ook dan weer wordt
voorgesteld de besluitvorming uit te stellen, en wat is hiervoor de belangrijkste
reden?
In 2022 zal, conform uw besluit van 28 oktober 2021, een voorstel aan uw raad worden
aangeboden waarin zal worden gevraagd om de benodigde middelen om het bouwproject op
te kunnen starten. Wij zien op dit moment geen reden om de besluitvorming wederom uit te
moeten stellen.
Vraag 4: Mocht er ook komend voorjaar geen besluit genomen worden over
nieuwbouw van de school, kunt u dan aangeven wat dit betekent voor het huidige
schoolgebouw?
a. Hoe lang is uitstel nog verantwoord?
b. Zijn aanpassingen, renovaties en grootschalig onderhoud noodzakelijk? Op
welke termijn, wat zijn globaal de kosten, en wie is daarvoor
verantwoordelijk?
Het huidige schoolgebouw is veilig en geschikt voor het geven van onderwijs. De
verwachting is dat dit ook de komende jaren zo zal blijven. In de zomer van 2021 heeft
schoolbestuur Ichthus onderhoud uitgevoerd aan het schoolgebouw. Zo is onder andere de
binnenzijde geschilderd en zijn een aantal toiletgroepen vervangen. Het is echter wel een
oud gebouw dat niet goed meer past bij het hedendaagse onderwijs. Schoolbestuur Ichthus
is verantwoordelijk voor het onderhoud en het in stand houden van het schoolgebouw. Zij
hebben aangegeven dat het onderhoud in de toekomst wel problematischer wordt. Groot
onderhoud is deels uitgesteld in verband met de toegezegde nieuwbouw.
Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met A. Hogenbirk - de Jong van het
team Maatschappelijke beleid, bereikbaar op 06 50098257 of via a.hoqenbirk@huizen.nl.
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