Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Indiener: Joke Pot, Gemeentebelangen
Datum indiening vraag: 9 juni 2021
Datum verzending antwoord: 9 juni 2021
Onderwerp: IHP onderwijs St. Jozefschool in Rietmolen
Vraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van een door de overheid in het leven geroepen subsidie, de SUVIS
regeling, tbv ventilatiemaatregelen.
De gemeente kan deze subsidie aanvragen waarbij 30% van de totale kosten vanuit de overheid
bijgedragen wordt.
Als reden wordt gegeven dat er randvoorwaarden aan gekoppeld zijn, wat vervolgens extra onderhoud en
kosten met zich mee zou brengen.
Is inzichtelijk welke extra kosten (boven de 84.942,-) het met zich meebrengt om te kunnen voldoen aan
deze randvoorwaarden?
Antwoord (in te vullen door college):
De oorspronkelijke kosten waarbij na de investering voldaan wordt aan de SUVIS-eisen bedragen
€115.325,10. Daar komen de jaarlijkse kosten voor extra onderhoud nog bij.
Vraag:
Er wordt voldaan aan het ‘VN verdrag rechten van mensen met een beperking’ en er wordt gesproken over
‘passende jas’ onderwijs.
Kunt u meer informatie geven wat hier, specifiek voor St. Jozefschool, onder bedoeld wordt en voor gedaan
wordt?.
Antwoord:
Met ‘passende jas’ wordt bedoeld dat het gebouw qua omvang en ruimteverdeling toekomstbestendig wordt
gemaakt. Het huidige gebouw is qua indeling ongeschikt voor de onderwijskundige wensen. Daarom wordt
een deel van het gebouw gesloopt en aan de andere zijde wordt een deel aangebouwd. Dit maakt het
mogelijk om de beschikbare ruimte flexibel en multifunctioneel te gebruiken.
Vraag:
De leerlingenprognose laat in 2024 een ernstige daling zien.
Is er überhaupt enig zich op de jaren daarna?
Antwoord:
Er zijn geen definitieve cijfers beschikbaar, maar uit de meest recente leerlingenprognose blijkt dat de
school rond de 80 leerlingen zal tellen in 2033. Ruim boven de opheffingsnorm.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Vraag:
De vrijkomende ruimte kan door de gemeente gebruikt worden voor ‘andere doeleinden’. Waar wordt aan
gedacht?
Antwoord:
Hierbij kan gedacht worden aan allerlei activiteiten die passen bij de bestemming van het gebouw en
waarvoor het schoolbestuur toestemming verleent. Dit alles den dienste van de school en de gemeenschap
van Rietmolen.
Vraag:
Er wordt gezocht naar andere gebruikers, zoals De Reetmöllekes, fysio of andere maatschappelijke
partners.
Hoe reëel is dit in een dorp als Rietmolen zonder te concurreren met de DAR?
Waar zit bijvoorbeeld de Reetmöllekes op dit moment.
Antwoord (in te vullen door college):
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld logopedie. Op dit moment gebruikt de Reetmöllekes ruimte in
de school en het is de bedoeling dat in de toekomst Avonturijn ook ruimte gaat gebruiken voor
buitenschoolse opvang.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

