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

Indiener: Marian Bolster (CDA)
Datum indiening vraag: 5-6-2021 (ontvangen 8-6-2021)
Datum verzending antwoord: 9-6-2021
Commissievergadering van: 10-6-2021
Raadsvergadering van: Klik of tik om een datum in te voeren.
Onderwerp: IHP onderwijs Jozefschool Rietmolen
In het voorstel wordt er kort gesproken over het alternatief de school in de RK kerk geïnitieerd door de
inwoners van Rietmolen.
U geeft onder andere aan dat de onderwijsvisie van St. Keender en de school niet aansluit op de mogelijke
plannen omtrent verhuizing naar de kerk. Ook geeft u aan dat de verwachting is dat het onderzoek en
uitvoering van het alternatief in totaal meer kost.
In de Tubantia van 4 juni jl. lezen we dat er toch een haalbaarheidsstudie gedaan gaat worden naar
mogelijkheden voor de H. Caecilia.
Vraag:
Wat betekent dit voor de plannen m.b.t. de renovatie van de St. Jozefschool in Rietmolen? Stel dat het
onderzoek uitwijst dat basisonderwijs in het kerkgebouw haalbaar is, hoe dan verder?
Antwoord (in te vullen door college):
Er is meerdere keren contact geweest met de visiegroep en met Stichting Keender/SintJozefschool.
Stichting Keender en de Sint Jozefschool hebben aangegeven dat zowel bestuur, MR, directie en OR op
basis van hun onderwijskundige visie de kerk geen passende huisvesting vinden en willen graag dat wij
opvolging geven aan hetgeen hun voorkeur heeft, namelijk een ‘passende jas’ zoals ook opgenomen in het
IHP onderwijs. Daarom ligt dit voorstel aan u voor ter besluitvorming.
Ten aanzien van het initiatief van de visiegroep voor huisvesting van de school in de kerk, hebben wij bij
ons besluit om u dit voorstel voor te leggen ook besloten om, samen met het parochiebestuur en de
visiegroep onderzoek te doen naar andere mogelijke scenario’s voor dit specifieke gebouw dan onderwijs,
zoals bijvoorbeeld wonen. Het haalbaarheidsonderzoek is maatwerk en op dit kerkgebouw gericht, maar
geeft ook inzicht voor andere locaties in onze gemeente waar herbestemming actueel zal worden.

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:
Hoe kijkt het college naar het inwonersinitiatief en is het college bereid ruimte en tijd te geven om dit
alternatief te onderzoeken?
Antwoord:
Wij juichen inwonersinitiatieven toe en zijn dan ook hierover met betrokkenen in gesprek gegaan. De
mogelijkheid om de school te huisvesten in de kerk is verkend. Zoals hierboven aangegeven willen de
betrokkenen vanuit school/schoolbestuur echter niet verder met deze optie en hebben zij aangedrongen op
vervolg van de plannen zoals afgesproken in het IHP onderwijs.
Stichting Keender en Sint Jozefschool geven aan dat de huidige ‘niet passende jas’ ongunstig is voor hun
bedrijfsvoering en zij willen zo snel mogelijk verder met de uitvoering van de plannen voor een passende
jas. Daaraan geven wij gehoor.
Vraag:
Stel de raad stemt 10 juni a.s. in met de renovatie van de St. Jozefschool, wat betekent dit voor de
haalbaarheidsstudie die gedaan gaat worden? M.a.w. blijft de mogelijkheid dan open om de school alsnog
te vestigen in de kerk, conform het inwonersinitiatief?
Antwoord:
Als u instemt met het voorstel, kan de school verder met de uitvoering van het plan ‘passende jas’. Het
haalbaarheidsonderzoek zal dan ook niet meer gericht worden op de mogelijkheid om de school te
huisvesten in de kerk.

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.

