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- Een dergelijk overleg was bij eerdere gelegenheden in 2019 toegezegd. 

- Die integrale afweging is noodzakelijk omdat elke keuze belangrijke gevolgen he eft 

voor ons, voor Stichting PA en voor Wereldkidz. 

Ook vanuit de gemeenteraad is tijdens zijn vergadering van januari 2020 vanuit diverse 

fracties aangegeven dat constructief overleg met de verschillende schoolbesturen 

noodzakelijk was voor een gedegen besluitvorming over de invulling van het 

onderwijsgebouw in Zuilense Vecht. 

 

In januari 2020 ontving ik van u het bericht dat deze besluitvorming werd opgeschort. He t 

College wilde “tijd nemen om het vraagstuk in breder perspectief te bekijken”. 

 

In april ontvingen we de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek. Conclusie was dat een 

PO-voorziening in Zuilense Vecht mogelijk was. Hoewel er verder enkele overwegingen 

gewijd waren aan de vraag welke school daar dan zou kunnen komen, werden daar 

uitdrukkelijk geen conclusies aan verbonden. Logisch ook: een dergelijke conclusie zou 

gevraagd hebben om (a) nader onderzoek, en vooral (b) om overleg met de besturen en (c) 

een integrale afweging.  

 

Ten behoeve van deze drie vervolgstappen heeft PCPO V&V op 11 mei weer een brie f aan u 

verstuurd. Daarin is aangegeven welke elementen in elk geval nog om nadere doordenking 

en overleg zouden vragen, alvorens een conclusie kon worden getrokken over welke  school 

er in Zuilense Vecht een plaats kan krijgen. Hierover konden we dan het gesprek aangaan, 

zoals ook toen weer verzocht is. 

 

Persbericht 

 

U begrijpt wellicht dat PCPO V&V nu buitengewoon onaangenaam verrast is met het 

plotselinge besluit om alsnog te kiezen voor toekenning van de voorziening in Zuilense Vecht 

aan KBS De Pionier. Zoals al vaker aangegeven: niet uit misgunning uiteraard, maar omdat 

er win-win-alternatieven zijn, en omdat deze keuze belangrijke negatieve gevolgen heeft 

voor de beide andere besturen. Dit besluit vernemen we nu echter zonder nader ove rleg. 

Zelfs zonder een inhoudelijke reactie op ons schrijven d.d. 11 mei.  

 

Deze gang van zaken is voor ons echt onbegrijpelijk. Ook het besluit als zodanig is voor ons  

onbegrijpelijk. We hebben alternatieven aangedragen, noodzakelijke gezichtspunten en 

overwegingen benoemd en ook tot vervelens toe aangedrongen op een integraal ove rleg. 

Voor ons onvoorstelbaar dat het College dit allemaal naast zich neerlegt. 

 

Dit ook omdat u weet dat PCPO V&V de grootste PO-aanbieder is in de gemeente en 

ondoelmatige kleine scholen en dislocaties (zoals in Tienhoven) in stand houdt vanwege het 






