
Groen licht voor nieuwe scholen in Westpolder  
 
In de raadsvergadering van juli 2012 stemden we in met het voorstel voor de nieuwbouw van 
de twee basisscholen in Westpolder. De wethouder kreeg een krediet mee van ruim € 11 
miljoen om de twee gebouwen vóór de start van het schooljaar 2015-2016 te realiseren. 
 
Aan dit besluit ging een lange discussie vooraf. Vooral vorig jaar, bij de ruimteverdeling voor 
het schooljaar 2011-2012 raakten de gemoederen danig verhit, toen bleek dat de Gouden 
Griffel veel langer zou zijn ondergebracht in tijdelijke huisvesting dan verwacht.   
 
In de afgelopen periode is een nieuw integraal huisvestingsplan opgesteld, waarin de meest 
actuele groeicijfers van onze gemeente zijn verwerkt. De crisis heeft immers niet alleen 
gevolgen voor de woningbouw, maar daardoor ook voor de leerlingenprognoses. 
Voorspelde pieken in leerlingentallen blijven uit, of zwakken af en voor de ruimtebehoefte 
heeft dat direct gevolgen.  
 
Met het verschijnen van het integraal huisvestingsplan is duidelijk geworden wat de behoefte 
is aan permanente huisvesting en welke groei en pieken nog moeten worden opgevangen 
met tijdelijke lokalen.  
 
Onze bijdrage in de raadsvergadering was daarom als volgt: 
 
“Voorzitter, 
In de commissie samenleving is meermalen uitgebreid gediscussieerd en gedebatteerd over 
dit onderwerp. Duidelijk is dat er in de toekomst een permanente locatie nodig is. Daarover 
hebben we geen verschil van mening. 
 
Ook over het effect van een eigen schoolgebouw op de uitstraling, het imago en het 
onderwijsconcept, bestaat wat de ChristenUnie betreft, geen verschil van mening met de 
ouders. We hebben het al vaker aangegeven dat het meest ideaal is dat elke school een 
eigen gebouw heeft dat past bij de identiteit van de school.  
 
Het punt van discussie is wat ons betreft dan ook alleen het tijdstip waarop de Westpolder III 
school gerealiseerd wordt. Dat tijdstip is naar voren gehaald. De wethouder heeft in de 
commissie samenleving aangegeven dat het niet wenselijk is de start van de bouw nog 
langer uit te stellen. Met het voorstel dat nu voorligt, zitten zowel de Westpolder II als de 
Westpolder III in het schooljaar 20150-2016 in hun definitieve huisvesting. 
 
Dat heeft op zich onze instemming. Maar met een paar kanttekeningen: 
Waar we moeite mee hebben is dat de wens van de scholen voor BSO-ruimte onder 
hetzelfde dak, door de gemeente niet alleen gefaciliteerd maar ook geïnitieerd wordt. Dat 
lijkt ons een vraag voor het veld. De argumentering onder par. 1.7.2 geeft bovendien aan 
dat de gemeente hierop risico loopt. 
Ander punt is dat de wethouder in de commissie aangaf dat de architectenselectie voor 
beide schoolgebouwen in één gezamenlijke uitvraag al gestart is. Dit betekent dat 
aanhouden van het voorstel, of uitstel van de realisatie van de Westpolder III school per saldo 
vertraging oplevert voor de Westpolder II-school. Dat is niet wenselijk, want dan moeten we 
opnieuw en te veel investeren in tijdelijke huisvesting. 
 
Voorzitter, we stemmen met deze kanttekeningen in  met het voorstel, zij het dat we niet 
gelukkig zijn met het aan elkaar knopen van de bouwprocessen en in het gang zetten van 
de architectenselectie voordat de raad besloten heeft tot de bouw van beide scholen.” 
 
Overigens gaf de wethouder in zijn reactie aan dat de financiële risico’s ten aanzien van de 
BSO beheersbaar zijn, omdat er langdurige contracten zijn gesloten. Voor de scholen is er dus 
zekerheid dat er BSO aangeboden wordt en voor de gemeente dat er huur betaald wordt. 


