Notitie raadsfracties Stichtse Vecht

Van:

SPCPO Vechtstreek en Venen, schoolbestuur in de gemeente Stichtse Vecht voor
protestants-christelijk basisonderwijs, hierna: V+V

Datum:

september 2020 (vorige keer van inspreken: december 2019)

Dossier:

besluitvorming onderwijsvoorziening Zuilense Vecht in Maarssen: nieuwbouw
KBS De Pionier

Strekking: het raadsvoorstel rond onderwijsvoorziening Zuilense Vecht in Maarssen mist de
noodzakelijke integrale benadering doordat wel in de huisvestingsbehoefte van
De Pionier wordt voorzien maar niet is afgewogen welk belang V+V en
Wereldkidz zouden kunnen hebben bij een eigen locatie in de nieuwbouwwijk.
Evenmin wordt voorzien in compenserende maatregelen om de verwachte
gevolgen (in leerlingenaantallen) voor de scholen van V+V en Wereldkidz in
Maarssen in de hand te houden.
Vechtstreek en Venen heeft in totaal 11 scholen in Stichtse Vecht in de grote en
in bijna alle kleine dorpen en is daarmee veruit de grootste aanbieder van
onderwijs in Stichtse Vecht. Bij het nieuw toewijzen van scholen of gebouwen is
het altijd van belang om de integraliteit van plannen te bekijken.
V+V wil de gemeenteraad vragen om het College voor 1 januari 2021 te laten
komen met een notitie waarin maatregelen op het gebied van beheersing en
compensatie worden opgenomen in Maarssen-Dorp.

Wat is de situatie?
In de nieuw te ontwikkelen wijk Zuilense Vecht wordt plaats gemaakt voor nieuwe woningen,
sportvoorzieningen en een onderwijsvoorziening. Dit betreft een nieuw schoolgebouw dat
wordt gerealiseerd voor De Pionier (gelet op diens huisvestingstekort in Daalse Hoek). Deze
school valt onder de scholenstichting Pastoor Ariëns in Maarssen. De gemeenteraad zal
moeten beslissen over het toekennen van deze voorziening aan De Pionier.
Het College van B&W heeft, ondanks herhaaldelijk verzoek van het bestuur van de scholen
van Vechtstreek en Venen, om te komen tot een gesprek met alle partijen, hier niet voor
gekozen.
V+V heeft de afgelopen twee jaar diverse malen en steeds dringender verzocht om een
overleg met de gemeente en betrokken besturen. Allereerst over de vraag waarom aan dit
bestuur deze nieuwbouwlocatie in een nieuwbouwwijk (dus met sterke groeipotentie) wordt
toebedeeld (het enkele feit dat haar huisvestingsnood op dit moment het meest urgent was
is voor een dergelijk besluit nogal willekeurig). Maar ook om te spreken over de gevolgen
van deze nieuwbouw voor V+V.
Wat zijn deze gevolgen?
V+V verwacht bij de komst van een nieuw schoolgebouw in Zuilense Vecht een heel
substantiële leerlingendaling op haar scholen Het Kompas en De Klaroen (in termen van

tientallen leerlingen). De verwachting van Wereldkidz is overigens dat de gevolgen voor haar
relatief nog groter zijn. Vechtstreek en Venen pleit daarom ook voor beheersingsmaatregelen
en stimuleringsmaatregelen.
Bij toekennen zonder verder overleg kan het bestuur van de Pastoor Ariëns er voor kiezen
om verder op beide locaties alle leerlingen toe te laten. Dan ontstaat hetzelfde problemen als
nu: noodlokalen in zowel Daalse Hoek als Zuilens Vecht bij de Pionier. En tevens leegstand
bij de andere twee scholen, omdat immers een nieuw gebouw in een nieuwe wijk met de
nodige faciliteiten meer leerlingen aantrekt.
Een verwachte leerlingendaling heeft een zodanige impact op de financiële ruimte van V+V
dat zij haar posities in de gemeente Stichtse Vecht moet heroverwegen, met name de
kostbare (te) kleine dorpsscholen zoals in Tienhoven, waar één school staat. Juist ook
vanwege dit maatschappelijk belang brengt V+V deze situatie onder uw aandacht.

Integrale benadering
Een

schoollocatie

in

deze

nieuwbouwwijk

is

in

het

jongste

integraal

onderwijshuisvestingsplan (IHP) van Stichtse Vecht niet voorzien. Evenals dit IHP in overleg
met de betrokken besturen tot stand is gekomen (zoals dat altijd met een IHP gebeurt),
moet echter een dergelijke majeure aanvulling hierop ook integraal benaderd worden, dus
met oog voor de effecten bij andere scholen in Maarssen en wat die scholen dan nodig
hebben.

Wat is er nodig?
1.

Overleg tussen besturen en gemeente over de grootte van de school in Zuilense
Vecht, beheersingsmaatregelen als maximaal aantal leerlingen, geen noodlokalen
e.d. zullen afgestemd dienen te worden.

2.

Als de besproken voorziening voor De Pionier dan doorgang zou moeten vinden:
maatregelen die de verwachte leerlingendaling zoveel mogelijk voorkomen, en
anders ondervangen. Onder meer moet worden gedacht aan investeringen in de

locaties Het Kompas Buitenweg en De Klaroen in Maarssen, zodat deze scholen
hun aantrekkelijkheid op peil kunnen houden (in vergelijking met een nieuw gebouw
in Zuilense Vecht).
3.

Sportvoorzieningen in Maarssen-Dorp moeten worden uitgebreid/aangepast om
zodoende, net als op de nieuwe locatie Zuilense Vecht waarbij de sportvoorziening
als zeer ruim en modern mag worden beschouwd, het bewegingsonderwijs goed neer
te kunnen zetten voor de Klaroen en Het Kompas.

4.

Het proces rondom de nieuwbouw van het Kindcentrum Bolenstein waarin zowel
Wereldkidz en Vechtstreek en Venen hun huidige huisvestingsprobleem opgelost zien
worden, moet met spoed behandeld worden en voorrang krijgen op de ontwikkeling
van de Zuilense Vecht locatie.

5.

Een notitie over deze maatregelen dient voor 1 januari 2021 bij de gemeenteraad te
liggen.

