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Motie scholenschuif alternatieven

De raad van de gemeente Delft, in verga de ring bijeen op donderdag 28 november 2019, ter bespreking van het
agendapunt "vervolgtraject nieuwbouw scholen Tanthof",
Constaterende dat:
De gemeente een haalbaarheidsonderzoek wil doen naar de ontwikkeling van een basisscholencampus,
waarmee het bouwen van 3 schalen op 1 locatie wordt bedoeld, ofwel in het Abtswoudsepark, ofwel op de
locatie van de kinderboerderij in Tanthof.
Vele bewoners van Tanthof, maar ook leraren van de desbetreffende schalen en de belanghebbende
verenigingen en organisaties rondom de voorgenomen te onderzoeken locaties, het park en de
kinderboerderij willen behouden, en dat zij daarom vragen om alternatieven te onderzoeken waarbij de
schalen op andere locaties worden gebouwd.
Het college heeft aangegeven dat de gemeente de gevraagde alternatieven niet zal onderzoeken.
Al sinds 2012 door de schoolbesturen met de gemeente over het onderwerp wordt gesproken en een
beslissing over de scholenschuif voor maart van 2020 gepland sta at.
Overwegende dat:
De gemeente moet staan voor goed onderwijs, maar de gemeente ook moet staan voor goede en veilige
bereikbaarheid van schalen, voor een degelijke wijkstructuur, voor (groen)voorzieningen voor de inwoners
van de stad en allerlei andere aspecten van de inrichting van de wijken, en de gemeenteraad voor het
nemen vaneen beslissing dus een integrale afweging moet ma ken.
De gemeenteraad een goede afweging moet kunnen ma ken wanneer zij besluiten omtrent de scholenschuif
in Tanthof moet nemen, en daarvoor goed geïnformeerd dient te zijn.
Draagt het college op:
Enkele scenario's uit te werken die een alternatief bieden op het scenario 3-op-1 in het Abtswoudsepark en
het scenario 3-op-1 op de kinderboerderij Tanthof.
Voor uitwerking van deze alternatieve scenario's dezelfde aspecten in ogenschouw te nemen als voor de
onderzoeken naar de 3-op-1 locaties, en de uitwerking op eenzelfde manier vorm te geven zodanig dat alle
scenario's goed met elkaar te vergelijken zijn.
In ieder geval als alternatief scenario een 1-1-1 verdeling van schalen in kaart te brengen, waarmee bedoeld
wordt: 1 school op de plek van een bestaande schoollocatie in Tanthof-oost, 1 school op een bestaande
schoollocatie in Tanthof-west, en 1 school op een centrale locatie. Hierbij naar verschillende centrale
locaties te kijken zoals bijvoorbeeld naast wijkcentrum de Hofstee.
In ieder geval als alternatief scenario een 2-2 verdeling van schalen in kaart te brengen, waarmee bedoeld
wordt: een kleine campus van 2 schalen op de plek van een bestaande schoollocatie in Tanthof-oost, en een
kleine campus van 2 schalen op de plek van een bestaande schoollocatie in Tanthof-west.
Uitwerking van alle scenario's parallel te laten lopen en gelijktijdig aan de raad te doen toekomen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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