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Onden/verp/ontwerpbesluit: locatiekeuze nieuwbouw ondenivijshuisvesting Boekel

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen

25 februari 2016

Besluit het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:

aan onderdeel 3 van het concept~besluit toe te voegen:
Parkweg

Toelichtin
De

voorkeår
van de fracties Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel, VVD en Boekels Welzijn

naar de locatie Parkweg op grond van de volgende argumenten,
objectieve aspecten welke zijn weergegeven in de 'Matrix

gaat uit

welke zijn gerelateerd aan de

Vergelijkend onderzoek locaties

nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel' en de inspraakreacties van belanghebbenden waardoor we
zorgvuldig en afgewogen tot een locatiekeuze zijn gekomen.

Argumenten:

aangaande het aspect samenwerking op onderwijsinhoudelijk vlak, overhead, integrale

kindcentra, (verbindingen met) andere voorzieningen en multifunctioneel gebruik, biedt de
locatie Parkweg de meeste mogelijkheden en kansen waar alle drie de scholen profijt bij
hebben. De bedrijfsvoeringskosten kunnen zo laag gehouden worden waardoorbeschikbare
middelen zoveel mogelijk ingezet kunnen worden aan het bieden van onderwijs. Dit biedt de
meeste bestaanszekerheidop lange termijn waardoor ook de keuzevrijheid voor onderwijs

het meest wordt gewaarborgd.
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omdat afstand naar school geen motief meer is, zal het aspect identiteit en profilering
duidelijker worden omdat ouders enkel en alleen kiezen op basis van een passende

onderwijsmethode voor hun kind een school. Onderwijshuisvesting aan de Parkweg is de
enige plek waarbij in de keuze van een passende onderwijsmethode,

het kind het meest

centraal staat.
er zijn op de Parkweg voldoende ruimtelijke mogelijkheden om de zorgen over de ruimtelijke

beleving aangaande de aspecten maat en schaal van de nieuwbouw, te ondervangen.
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er zijn geen fricties aangaande opvang krimp en groei. Ouders hoeven zich geen zorgen te
maken dat bij overcapaciteit van hun school, hun kind naar een andere locatie moet. Bij
verplaatsing naar een andere locatie komt de identiteit wel onder druk te staan. Tevens

behoeden we de gemeenschap voor discussiesonder maatschappelijke druk om -ondanks
voldoende huisvestingscapaciteit- extra gemeenschapsgeld in te zetten om tijdelijk extra
lokalen beschikbaarte stellen. Hierdoor zal de andere school opgezadeld worden met lege
klaslokalen waarvoor ze wel onderhoudsplichtig blijven. Deze kosten, waar geen inkomsten
tegenover staan, komen ten laste van het onderwijs. Als gemeenteraad

verantwoordelijkheid

hebben we een
om schoolbesturen en de gemeenschap niet te belasten met een

dergelijk scenario.

de locatie Parkweg en Sporthal de Burcht zijn planologisch verbonden. Naast de
mogelijkheden die dit
tijdens voor- en naschoolse opvang kan bieden, komt de
beschikbaregymlestijd hiermee het beste tot zijn recht. De Regenboog heeft ten tijde van de
verplaatsing van de gymzaal van de
van Hoofstraat naar de Sporthal de Burcht, bezwaar
gemaakt dat er kostbare gymtijd verloren zou gaan aan wandeltijd naar de gymzaal. Dit is
per
klas 2x per week aan de orde. Dit bezwaar komt bij huisvesting aan de Parkweg te vervallen.

de locatie Parkweg heeft ruimtelijk gezien de meeste mogelijkheden om op eigen terrein,
naar eigen wensen de buitenruimte in te richten welke past bij de identiteit van betreffende
school. Bij of nabij de Regenboog is deze mogelijkheid nihil en bij locaties op De Donk is er
weliswaar op dit moment sprake van een groene omgeving maar geen garantie dat deze in
de toekomst blijft bestaan. Tevens wordt in de inspraakreacties vanuit de oudergeleding van
de Uilenspiegel aangegeven op welke wijze ze de groene omgeving willen benutten en
verbinden met de onderwijsmethode van de school. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit
dat het hier gaat over eigendommen van derden waaraan geen enkel recht kan worden
ontleend. Daarbij vinden we het financieel onverantwoord om dit vanuit gemeenschapsgeld
te gaan verwerven daar alternatieven op locatie Parkweg aanwezig zijn.

de keuze onderwijshuisvesting Parkweg heeft geen nadeel of voordeel voor de
centrumontwikkeling.
er moet wel aandacht zijn voor tijdelijke huisvesting, waarbij de Parkweg hiervoor ruimtelijk
mogelijkheden biedt. Kinderen van de Regenboog en de Uilenspiegel kunnen zo veel mogelijk
op de locatie blijven waar ze nu zitten.
de Parkweg is in eigendom van de gemeente en er hoeft geen gemeenschapsgeld ingezet te
worden om de locatie te verwerven. Het verwerven van locaties aan De Donk leidt tot

lastenverzwaringvoor de burgers.
de bestemmingsplanprocedure kan bij de Parkweg het snelst worden doorlopen. Dit is in
het
belang van de Regenboog en Uilenspiegel gezien de huidige staat van de gebouwen. We
moeten voorkomen dat schoolbesturen vanwege langlopende aankoop- en

bestemmingsplanprocedures,genoodzaakt zijn te investeren in onderhoud van de gebouwen
wat uiteindelijk weggegooid geld is en beter besteed had kunnen worden aan onderwijs.
Schoolbesturen hebben hierover in hun inspraakreacties hun zorgen geuit en wij vinden het
onze plicht om dit aspect mee te wegen.
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11) de Parkweg kan voldoende waarborgen bieden om ruimtelijke maatregelen te treffen inzake
de verkeersveiligheid. We hebben het vertrouwen dat het college dit samen met de scholen

en omwonenden goed gaat uitwerken. Overigens moeten er ook bij de overige locaties
de verkeersveiligheid, maatregelen worden getroffen.
12) de locatie Parkweg scoort op grond van de kostenraming positief en we vinden het
onverantwoord om extra gemeenschapsgeld in te zetten ofwel extra lastenverzwaring bij
onze burgers neer te leggen voor wensen en kansen welke, als we alles overwegen, ook op

de Parkweg kunnen borgen. Immers, tot op heden is de huidige locatie voor de Uilenspiegel
nooit een vraagstuk of probleem gebleken.
13) de schoolbesturen van alle scholen, leerkrachten van Regenboog en Octopus, ouders van

Octopus, geven duidelijk de voorkeur aan de Parkweg. Ook Fides geeft aan dat voor- en

naschoolseopvang op de Parkweg bedrijfseconomisch het meest gunstig is wat ten goede
komt aan de bijdrage die ouders moeten betalen voor deze kinderopvang.
14) op basis van objectieve beoordeling biedt nieuwbouw onderwijshuisvesting aan de Parkweg
de meeste mogelijkheden om toekomstbestendig het bij het kind passend onderwijs en bij

het kind passende arrangementen

te bieden op het gebied van opvang, spelen, sport en

culturele vorming.
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