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Leden van de gemeenteraad
Wethouder J.D.W. Klaasse
Gebruik tijdelijke huisvesting bij BS De Kersenboom
5 augustus 2021

Geachte raadsleden,
Als gevolg van het groeiend aantal leerlingen en prognoses is in 2019 met Stichting Florente
Basisscholen en de directie van Brede School De Kersenboom geconcludeerd dat een tijdelijke
uitbreiding van het aantal lokalen noodzakelijk was om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Op 30
maart 2020 heeft uw raad besloten krediet ter beschikking te stellen voor de realisatie van de tijdelijke
huisvesting bij de Kersenboom.
Ten tijde van de planfase is door Stichting Florente Basisscholen en KMN Kind & Co de wens
uitgesproken om de doorgaande lijn en daarmee de samenwerking in de brede school tussen
kinderopvang en onderwijs ook in de tijdelijke huisvesting door te zetten. Daarbij was sprake van
lange wachtlijsten voor de dagopvang in Plantage de Sniep en bood de tijdelijke huisvesting de
gewenste ruimte om meer capaciteit aan de kinderopvang toe te voegen.
In schooljaar 2020-2021 is de tijdelijke huisvesting, genaamd De Bloesem, met zes lokalen
opgeleverd en heeft de school vier lokalen in gebruik genomen. Met KMN Kind & Co is een
intentieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de overige twee lokalen in de tijdelijke
huisvesting voor gebruik als dagopvangroep.
Recent heeft KMN Kind & Co aangegeven dat de wachtlijsten voor dagopvang in Plantage De Sniep
flink zijn teruggelopen. Uit de prognoses die KMN Kind & Co heeft gemaakt voor de bezetting van de
dagopvang blijkt dat de geplande groep in De Bloesem nooit volledig bezet zal worden. Daarbij zien
zij, nu de bouw gerealiseerd is, een aantal beperkingen in het gebruik van de tijdelijke huisvesting en
de bijbehorende buitenruimte voor de kinderopvang. Dit heeft erin geresulteerd dat KMN Kind & Co
heeft verzocht de intentieovereenkomst voor het gebruik van De Bloesem voor kinderopvang te
beëindigen. In een overleg heeft KMN Kind & Co de afwegingen nader toegelicht. Alle genoemde
argumenten in overweging nemend is in gezamenlijkheid besloten de intentieovereenkomst met KMN
Kind & Co voor de tijdelijke huisvesting te beëindigen. KMN Kind & Co blijft uiteraard wel partner van
Stichting Florente Basisscholen in het hoofdgebouw van Brede School De Kersenboom.
Gezien het aantal leerlingen van De Kersenboom de komende jaren blijft groeien, heeft Stichting
Florente Basisscholen aangegeven ook de twee overgebleven lokalen in gebruik te willen nemen voor
onderwijs. Op dit moment zijn de lokalen niet geschikt voor gebruik omdat de ruimten casco zijn
opgeleverd (waarbij KMN Kind & Co de ruimten zou verbouwen conform de wettelijke richtlijnen voor
dagopvang). Hodes Huisvesting, de bouwer van de tijdelijke huisvesting, is gevraagd een offerte op te
stellen voor het afwerken van de ruimten zodat deze geschikt zijn voor het gebruik door de school. In
de vierde kwartaalbrief zal de investering die benodigd is voor deze aanpassing worden voorgelegd
aan de gemeenteraad.

Ondanks het feit dat de gemeente het betreurt dat de gezamenlijke inspanningen om invulling te
geven aan de tijdelijke huisvesting bij de brede school niet hebben geleid tot de beoogde uitbreiding
van dagopvang in Plantage de Sniep, begrijpen wij de afwegingen van KMN Kind & Co. Daarbij biedt
de huidige situatie ook kansen voor verdere groei van Brede School De Kersenboom en daarmee ook
ruimte voor kinderen in Plantage De Sniep om in de eigen wijk naar school te gaan.
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
J.D.W. Klaasse
Wethouder Onderwijs
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