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Ons kenmerk
1 3 4 1 890
Uw brief van
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Bijlage

Geachte leden van de raad,

1

Drie Delftse schoolbesturen SC0 Delft, Laurentius en Librijn hebben met de
gemeente in principe afgesproken dat alle scholen in de wijk Voorhof,
behalve de Eglantier, gaan verhuizen naar een andere locatie binnen de
wijk. De schoolbesturen en de gemeente willen door de geplande
verhuizingen het onderwijsaanbod in de wijk ook in de toekomst
waarborgen.
Doordat er steeds minder kinderen in Voorhof wonen zijn de betreffende
scholen al onder de opheffingsnorm gekomen. Dit betekent dat als er niets
gebeurt deze scholen over een aantal jaar in de problemen kunnen komen.
Door de gemaakte afspraken kan een goede spreiding en een gezonde
exploitatie in de komende jaren van het primair onderwijs in de wijk
gegarandeerd blijven. Er staan lokalen leeg en daarmee is sprake van een
suboptimale inzet van publieke middelen. In tijden van bezuiniging is het
juist zaak het beschikbare budget zo optimaal mogelijk in te zetten.
Door de scholen in een passend schoolgebouw en op de juiste plek te
plaatsen is het onderwijsaanbod in de wijk duurzaam gewaarborgd.
Hierdoor kunnen kinderen in hun eigen wijk naar school blijven gaan en
behouden ouders keuze uit verschillende scholen.
Met de ondertekening van de intentieverklaring is het proces gestart. De
volgende stap is het maken van een huisvestingsplan. De schoolbesturen
en de gemeente doen dit in gezamenlijkheid. Inmiddels zijn ook de
leerkrachten, ouders en kinderen geïnformeerd. In de planning is voorzien
dat de scholen verhuizen in de zomervakantie van 2014 en in 2015.
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De ondertekende intentieverklaring treft u aan als bijlage.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

drs. T.W. Andriersm t,%
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scholen -r
basisond&ijs in de wljk Voorhof in het kader van het integraal hulsvestîngsplanvan de
gemeente Delft
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De schoolbesturenvan de Laurentius stichting, de tiihtlng Llbrljn, de Stichting
voor Christelijk Onderwijs Delft e.o. en de gemeente Delfi zijn In het kader van het
Integraal huisvestingsplan voor het primalr onderwijs in Delft het volgende wereen
gehen:
In de gemeente Delft Is de bevolkingsontwikkeling per wijk verschllend. In
sommige wijken is er krimp en in andere wijken groei. Dat noopt gemeente en
besturen om maatregelen te treffen w ~ ide
r toekomst van het primelr onderwijs;
het beoogde resultaat is: de voorzieningen voor openbaar en bijzonder primair
onderwijs In DeM zijn evenwichtig gespreid in de stad, het geheel aan
voorzienlngen is toekomstbestendig, voorziet in de huisvestingsbehoeftevan het
primair onderwijs voor de komende 10-15 jaren en stelt de scholen in staat om
onderwijs te geven van een hoge kwaliteii OV8ieenkomstlgde huidige en de
toekomstige maatschappelijke behoeften;
zowel nieuwbouw, renovatie van gebouwen als hei &toten van (delen m)
gebouwen zijn de komende jaren nodig om te komen tot het gewenste kwalitatieve
hoge niveau van huisvestingmorzienlngenvoor het primair onderwijs in Dem;
om tot een toekomstbestendigeevenwichtige spreiding te komen maken de
schoolbesturen samen met de gemeente afweglngen en keuzes over het
wortbegtaan van elke hulsvestingsvoorziening in de stad Delft. Dit betekent dat er
een evenwichtige afweging wordt gemaakt tussen wensen in bepaalde wijken en
voorzieningen in andere delen van de stad;
voor de wijk Tanthoi wordt na drie jaren vanaf nu een gezamenlijk plan opgesteld
voor de scholensituatieIn die wijk;
voor de overige wijken van Delft worden in h d IHP-POverdere afspraken
gemaakt, waarbij de uitwerklng van de afspraken over hoogstaande renovatie, dan
wel vervanaende nieuwbouw ten behoeve van de Jan Vermeerschool aan de
Maria ~ u y d a a zal
n worden meegenomen.

Afspraken
In het kader van het Integraal huisvestingsplan mor het primalr onderwijs ziln de
schoolbesturen van de Laurentlw stichting, de stichting Librijn, de Stichting voor Christelijk
Onderwijs Delft e.o. en de gemeente Delft voor de wijk Voorhof in principe' het volgende
overeen gekomen.
1. Over de plannlng van de huisvestingsvoorzienlngenin de wijk Voorhof zijn de
volgende afsprakengemaakt
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Het gaat om voorgenomen besluiten van de schod)sturen. Voor de definitieve besluiten
zijn de adviezen van de medezeggenschapsraden nodig.
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de nieuwbouw van een basisschool aan de Poptahof-Noordwordt opgeleverd
in juli 2014. Dan verhuizen De Omnlbus (Librijn), Jac. P.Thijsse (Librijn) en
De Horizon (Sm)
naar deze nieuwbod;
in juli 2015 verhuist de Mgr. Bekkers (Laurentius) naar het voormalige gebouw
van de Jac. P.Thijsse (Fred. Van Eedenlaan);
schoolbesturen zeggen toe dat ze de volledige medewerking verlenen aan
deze verplaatsingen en alles in het werk zullen stellen om de betreffende
scholen in het genoemde tijdvak te verhuizen;
de gemeente zegt toe dat financiering op basis van de gebruikelijke
onderwijsnomen van alle zaken met betrekking tot de huisvesting
(nieuwbouw, aanbouw en verbouw ) van een betreffendeschool in het
genoemde tijdvak beschikbaar is en zai zich tot het uiterste inspannen om de
bouwactiviteiten binnen de genoemde planning gereed te hebben.

Over de kwaliteit van de huisvestingsvoorzienIngenzijn de volgende afspraken
gemaakt:
- de na verhuizing te betrekken huisvestlngsvoorzieningen voldoen minimaal
aan de huidige kwalkeit van huisvesting dle de schoolbesturen achter laten;
- de na verhuizing te betrekken onderwijsaccommodatie is een adequate
permanente voorziening vaor de komende 10-15Jaren(en kan zowel groei als
krimp opvangen waarbij de prognoses van de gemeente uitgangspunt zijn);
- de schoolbesturen hebben onderling elkaar de toezegging gedaan dat
gedurende twee jaren vanaf het begin van een verhuizing - respecterend de
vrije schoolkeuze van ouders- geen ingeschreven leerlingen van die
betreffende school door een ander schoolbestuur op een school binnen de
wijk Voorhof worden overgenomen, behalve als hierover door partijen
overeenstemming is bereikt;
het na verhuizing te betrekken gebouw geeft scholen de mogelijkheid om
modem onderwijs te geven van een hoge kwaliteit;
de gemeente zat zorgdragen voor een veilige schoolroute van huis naar
school. Besturen en gemeente zullen samen onderzoeken hoe de begeleiding
van de leerlingen van huis naar school het beste ondersteund kan worden.

-

3. Over de kosten van de verhuisbewegingen in de wijk Voorhof zijn de volgende
afspraken gemaakt
de {extra) kosten die schoolbesturen in redelijkheiden billijkheid maken voor
de verhuizing naar hun te betrekken schoolgebouwen komen voor rekening
van de gemeente Deift;
over deze kosten wordt vooraf overleg gevoerd en overeenstemming bereikt
tussen het schoolbestuur en gemeente.
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4. Over de communicatie over de verhuisbewegingen in de wijk Voorhof zijn de
volgende afspraken gemaakt:
de schoolbesturen zullen in ovarleg met de gemeente DeR een plan voor het
proces van verplaatsen en de mmunicatie over deze verhuisbewegingen
maken;
de communicatie naar medezeggenschapsraden, personeel, ouders en
gemeenteraadwordt zorgvuldig op elkaar afgestemd. De coördinatie is In

-

-
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In 2013 worden afspraken vastgelegd over de toedeling van ruimten en het beheer van
het gebouw.

handen van een kerngroep van de betreffende schoolbesturen, de gemeente
en de procesbegeleiding.
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