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Concept-besluit 

 

Het college besluit: 

 In navolging van het collegebesluit d.d. 24 april 2012 het “Huisvestingsplan primair onderwijs 

Spijkenisse 2011-2026, Het vervolg” vast te stellen; 

 In te stemmen met de bekostiging van wijzigingen ten aanzien van het gebruik van de Onderwijs 

gebouwen aan de Nachtegaalstraat 14, de Anne Frankstraat 26, de Eksterlaan 2 en het Trompetpad 2 

voor een totaalbedrag ad. € 220.910,- ; 

 In te stemmen met de dekking voor deze wijzigingen voor een bedrag ad. € 190.897 uit het reguliere 

onderhoudsbudget onderwijsgebouwen en een bedrag ad. € 30.013,- uit lokaal onderwijsbeleid; 

 In te stemmen met het afboeken van de boekwaarden en de sloopkosten ad € 564.956 en deze 

kosten ten laste te brengen van de voorziening planmatig onderhoud schoolgebouwen; 

 Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het onderbrengen van de exploitatielasten van de 

Noordakker 4 en de A. Frankstraat 26A m.i.v. 1 januari 2013 in programma 4 (Grondexploitatie) en 

Product 830.00 (Rentegevende eigendommen); 

 Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met het inzetten van de structurele bezuiniging ad  

€ 155.222 in 2013, € 193.144 in 2014, € 186.616 in 2015 en vanaf 2016 € 173.968 t.b.v. de PM post 

“Vermindering Leegstand” nr. 62. 
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Samenvatting college-advies 

Op 24 april 2012 heeft uw college ingestemd het vaststellen van het “Huisvestingsplan primair onderwijs 

Spijkenisse 2011-2026, Het vervolg”, nadat betreffend document besproken is met de commissie 

Welzijn. Het document is inmiddels op 24 mei 2012 in de commissie Welzijn met positieve advisering 

besproken.  

 

Bij een aantal schoolgebouwen vinden met het schooljaar 2012-2013 reeds wijzigingen plaats ten 

aanzien van het gebruik. In dit advies wordt een overzicht gegeven van de betreffende gebouwen, 

inclusief de gevolgen van de wijzigingen. Het betreft hier de onderwijsgebouwen aan de Nachtegaalstraat 

14, de Anne Frankstraat 26, de E. Belinfantestraat 3, de Eksterlaan 2 en het Trompetpad 2.  

 

 

 

 

 
 

Inleiding 

Op 24 april 2012 heeft uw college ingestemd het vaststellen van het “Huisvestingsplan primair onderwijs 

Spijkenisse 2011-2026, Het vervolg”, nadat betreffend document besproken is met de commissie 

Welzijn. Het document is inmiddels op 24 mei 2012 in de commissie Welzijn met positieve advisering 

besproken. 

 

Het huisvestingsplan is een uitwerking van het gezamenlijk met de schoolbesturen opgestelde Integraal 

Huisvestingsplan (IHP). In overleg met de verschillende schoolbesturen is beschreven hoe te komen tot 

een realistisch huisvesting voor het onderwijs op de middellange termijn (10 jaar). Daarbij vindt een 

betere aansluiting plaats tussen de huisvestingscapaciteit en de huisvestingsbehoefte, zowel kwantitatief 

als kwalitatief.  

 

Bij een aantal schoolgebouwen vinden met het schooljaar 2012-2013 reeds wijzigingen plaats ten 

aanzien van het gebruik. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de betreffende gebouwen. 

 

SBO De Branding – Nachtegaalstraat 14 

Algemeen 

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) zijn basisscholen bedoeld voor: moeilijk lerende kinderen, 

kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig 

hebben. Sbo scholen en reguliere basisscholen hebben dezelfde kerndoelen. Spijkenisse kent twee Sbo 

scholen, te weten Sbo de Tandem en Sbo de Branding. Sbo de Branding is momenteel gevestigd aan de 

Nachtegaalstraat 14.  

 

Actueel 

Voor het schooljaar 2012-2013 verhuist de Branding volgens het uitvoeringsplan van het centrum 

(Nachtegaalstraat) naar de Anne Frankstraat 26.  Dit onderwijsgebouw is destijds gebouwd op basis van 

de eisen van een school voor speciaal basisonderwijs. Het leerlingenaantal van 104 in 2011 blijft stabiel, 
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net als de ruimtebehoefte van 1.066 m² in 2020. Met de verhuizing naar de Anne Frankstraat ontstaat er 

voor de Branding voldoende ruimte in lokalen (10 in totaal) en BVO (1.172 m²).  

 

Consequenties 

Voor de verhuizing dient het schoolgebouw aan de Anne Frankstraat 26 (momenteel in gebruik 

door RK basisschool De Maasoever) opgeknapt te worden. Dit mede met het oog op de beoogde 

overdracht van het gebouw aan het schoolbestuur van de Branding, de Vereniging voor 

Christelijk Primair Onderwijs (VCPO). Het mutatieonderhoud bestaat onder andere uit: vervan-

ging van plafonds, aanpassing data elektra bekabeling, schilderwerkzaamheden, vervanging van 

vloerbedekking en aanbrenging gietvloeren in toiletten.  

 

Na de verhuizing wordt het onderwijs gebouw aan de nachtegaalstraat 14 door het VCPO 

overgedragen aan de gemeente. Zoals vermeldt in het uitvoeringsplan wordt het gebouw daarna 

gesloopt. De verhuisvergoeding berekend over 8 groepen voor de Branding. 

 

 

 

 

Katholieke basisschool de Maasoever – Anne Frankstraat 26 

Actueel 

Voor de Maasoever is in het schooljaar 2012-2013 een nieuw schoolgebouw aan de Maaswijkweg 

beschikbaar met 9 lokalen en 1.675 m². De school verhuist daarmee van de Anne Frankstraat 26 

naar de Maaswijkweg. De overige locaties op dat moment zijn de E. Belinfantestraat 1-3 (incl. 

noodlokalen) en de noodlokalen aan de Anne Frankstraat 26a.  

 

Consequenties 

In augustus 2012 worden de noodlokalen aan de Anne Frankstraat 26a, na oplevering van het 

schoolgebouw in aan de Maaswijkweg, uit de onderwijsbestemming gehaald. Het aantal 

leerlingen van de Maasoever loopt terug van 556 leerlingen in 2011 tot 401 leerlingen in 2020. 

 

Tot en met 1 augustus 2015 mag de RVKO ten behoeve van haar leerlingen van de Maasoever 

gebruik maken van 3 lokalen aan de E. Belifantestraat 3. De RVKO betaalt hiervoor de gebruike-

lijke vergoeding voor lokalen (materiële instandhouding) en een maximale onderhoudsbijdrage 

van € 10.000 per jaar. Na 1 augustus 2015 zullen de noodlokalen aan de E. Belifantestraat 

worden verwijderd en wordt – indien nodig – gestuurd op medegebruik.  

 

Uitwijkscenario 

De bouw van de school aan de Maaswijkweg heeft door omstandigheden vertraging opgelopen. 

Ondanks het feit dat, na onderhandeling met de curator een nieuwe aannemer het werk afrond, 

is de kans aanwezig dat de Maasoever tijdelijk (tot de herfstvakantie 2012) met 6 lokalen in de 

Anne Frankstraat 26a en met 3 lokalen extra aan de E. Belinfantestraat 3 gehuisvest moet 

worden. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden ingebracht in de afhandeling van het 

lopende nieuwbouwtraject. 

 

Openbare basisschool De Horst (dislocatie de Nachtegaal) – Eksterlaan 2 



 

 
College-advies 

 

 

advies sector/afdeling   pagina 

Stad en Wijk/Strategie en Beleid  4 van 9 

 

    

12CA00436_86 

Algemeen 

De Horst aan de Eksterlaan 2 in het Centrum, officieel een dislocatie van de Horst aan de 

Zwanenhoek 41, is beter bekend als de Nachtegaal en oudste basisschool van Spijkenisse. Het 

schoolgebouw aan de Eksterlaan 2 is een gemeentelijk gebouw en is aan medegebruik gegeven 

aan de Horst en de Branding. De Horst telt op 1 oktober 2011 290 leerlingen, dit is inclusief de 

nog bij de Horst ingeschreven leerlingen van de Kameleon (27 leerlingen per 1 oktober 2011). 

Volgens de leerlingenprognose zou het leerlingenaantal in 2020 uitkomen op 311 leerlingen. 

 

Actueel 

Gebleken is dat het thans samenvoegen van de locaties van De Horst (Nachtegaal en Horst) op 

de hoofdlocatie van de Zwanenhoek niet geheel mogelijk is, omdat het aantal leerlingen niet past 

in het schoolgebouw. Het gehele onderwijsgebied Sterrenkwartier-Hoek heeft echter wel 

voldoende capaciteit om de locatie Nachtegaal van de Horst te huisvesten.  

 

Tijdens de gemeenteraadvergadering van 12 juni 2012 is een ingediende motie omtrent het 

onderzoeken van alternatieve scenario’s met betrekking tot de herhuisvesting van de Nachtegaal 

verworpen.   

 

Consequenties 

Volgens het uitvoeringsplan krijgt het bestuur van de Horst, Prokind scholengroep, voor het 

schooljaar 2013-2014 vervangende onderwijsruimte aangeboden aan de Galileilaan. Dit betekent 

dat het onderwijsgebouw aan de Eksterlaan 2 na 1 augustus 2013 gesloopt wordt. Naar huidig 

inzicht zijn er vooralsnog geen extra investeringen op de Galileilaan 1-3 benodigd.  

 

Situatie Hekelingseweg 

Op verzoek van de commissie Welzijn en insprekers tijdens commissie en raad zal aandacht 

worden geschonken aan de verkeersveiligheid op de Hekelingse weg. Huidige statistieken met 

betrekking tot ongevallen geven echter geen reden tot bezorgdheid.  

 

Christelijke basisschool de Schakel – Trompetpad 2 

Algemeen 

De VCPO heeft aangegeven basisschool de Schakel te sluiten. Het schooljaar 2011-2012 is het 

laatste schooljaar waarin gebruik is gemaakt van het schoolgebouw aan het Trompetpad 2. 

 

Van rechtswege valt een schoolgebouw bij einde gebruik door een schoolbestuur terug aan de 

gemeente. Bij behandeling van het jaarlijkse kwantitatief integraal huisvestingsplan (regeling 

medegebruik schoolgebouwen) met de schoolbesturen tijdens het bestuurlijk overleg onderwijs 

op 11 juni 2012 is gebleken dat het Trompetpad 2 de onderwijsbestemming dient te blijven 

behouden. Dit heeft te maken met de tussentijdse groei van openbare basisschool de 

Vogelenzang en de ruimtebehoefte van christelijke basisschool het Baken. 

 

Actueel 

De Vogelenzang zit verdeeld over drie locaties. Het hoofdgebouw bevindt zich aan de J. 

Wagenaarstraat, de dislocatie aan het Pampasgras (onderwijsgebied de Akkers) en er wordt 
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gebruikt gemaakt van het gemeentelijk gebouw aan de Trombonestraat. Het aantal leerlingen op 

de Vogelenzang is op 1 oktober 2011 459. Volgens de leerlingenprognoses blijft het leerlingen-

aantal van de Vogelenzang stabiel, echter een tussentijdse groei en herijking op basis van 

inschrijvingen heeft gezorgd voor een toename tot 500 leerlingen op dit moment. Het Baken kent 

twee locaties in de Akkers: het hoofdgebouw aan de Kreek 125 en aan de Noordakker 4 

(medegebruik). Per 1 oktober 2011 telt het Baken 239 leerlingen, een toename ten opzichte van 

het jaar 2010. Voor de toekomst is nog een afname van leerlingen geprognosticeerd tot 200 

leerlingen in 2020. 

 

Consequenties (Gevolg bestuurlijk overleg onderwijs) 

Door het Trompetpad 2 tijdelijk met 6 lokalen in medegebruik aan openbare basisschool de 

Vogelenzang te geven, worden 2 lokalen aan het Pampasgras 12 (dislocatie Vogelenzang) 

vrijgespeeld welke in medegebruik aan het Baken worden gegeven. De Vogelenzang verplaatst 

onder andere de Leonardo-groepen (onderwijs voor hoogbegaafden) rnaar het Trompetpad. 

Hiermee komt, zoals beschreven in het uitvoeringsplan, de onderwijslocatie Noordakker 4 vrij en 

wordt uit de onderwijsbestemming gehaald. 

Het Trompetpad 2 blijft in de onderwijsbestemming onder de volgende voorwaarden: 

- Prokind Scholengroep huurt vanaf augustus 2012 6 lokalen aan het Trompetpad van de  

gemeente Spijkenisse; 

- De eigendom van het schoolgebouw aan het Trompetpad wordt uiterlijk augustus 2013 of 

zoveel eerder mogelijk door Prokind Scholengroep van de gemeente overgenomen (dit wordt 

schriftelijk vastgelegd); 

- Het Leonardo-onderwijs wordt ter bespreking met de andere schoolbesturen als thema op de 

Lokale Educatieve Agenda (LEA) opgevoerd. 

De verhuisvergoeding wordt berekend over 2 groepen voor basisschool het Baken en eveneens 2 

groepen voor basisschool de Vogelenzang.  

 

Risicoparagraaf 

Bij het einde van het onderwijsgebruik moet een staat van onderhoud worden opgesteld. Op 

basis van de staat van onderhoud wordt vastgesteld welke onderhoudsactiviteiten nog moeten 

worden uitgevoerd en door wie. Bij de overdracht van het schoolgebouw aan het Trompetpad 2 

door de VCPO aan de gemeente dient, daar het gebouw de onderwijsbestemming behoud, deze 

staat van onderhoud te worden opgemaakt vanuit het perspectief op het toekomstig gebruik en 

eigendom van Prokind Scholengroep. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud  dat onder 

de verantwoordlijkheid van het schoolbestuur valt, dan wordt dit in rekening gebracht bij het 

VCPO. 

 

Extern advies  

Voor het mutatieonderhoud aan de Anne Frankstraat 26 is door een extern bureau geschouwd  en een 

raming (inclusief bijbehorende bescheiden) opgesteld met betrekking tot de te verwachten kosten.

 

Financiële paragraaf 

De genoemde wijzigingen ten aanzien van het gebruik van onderwijsgebouwen hebben financiële 

consequenties.  Het betreft hier kosten die met name samenhangen met verhuisbewegingen, onderhoud 
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en sloop (incl. mogelijke asbestverwijdering). Ook de boekwaarden van gebouwen dienen te worden 

afgeboekt.  Alle bedragen zijn inclusief BTW. 

 

1-SBO De Branding – Nachtegaalstraat 14 

Verhuiskosten    €   4.625 

          €  4.625 

2- Katholieke basisschool de Maasoever – Anne Frankstraat 26 

Voorbereidingskosten   €    5.257 

Mutatieonderhoud   € 185.640 

Verhuiskosten    €    7.388   

          € 198.285 

3- Openbare basisschool De Horst (dislocatie de Nachtegaal) – Eksterlaan 2 

Verhuiskosten    €   15.000  

           €  15.000 

 

 

 

4- Christelijke basisschool de Schakel – Trompetpad2 

Verhuiskosten de Vogelenzang  € 1.500 

Verhuiskosten het Baken  € 1.500 

          € 3.000 

 

   Totale kosten:        € 220.910 

 

De verhuiskosten kunnen, bezien vanuit de beleidsmatige keuze op basis waarvan deze ontstaan, voor 

een bedrag ad. € 30.013,- bekostigd worden vanuit het budget Lokaal Onderwijsbeleid. Het mutatie-

onderhoud aan de Anne Frankstraat 26 ad. € 190.897,- kan worden bekostigd uit het reguliere 

onderhoudsbudget voor onderwijsgebouwen in Spijkenisse. 

 

Voor de bekostiging van de wijzing van het gebruik van onderwijsgebouwen kan als volgt dekking worden 

gevonden: 

 

- Mutatieonderhoud  (incl. voorbereidingskosten) (605595/43461) € 190.897    

- Verhuiskosten     (605621/43470)  € 30.013   

     Totale dekking:        € 220.910 

 

De totale doorrekening van het “Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026, Het 

vervolg” op basis van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2013-2016 wordt hieronder weer-

gegeven.  

 

Bij de berekening van zowel het afboeken van de boekwaarden als de exploitatielasten zijn de 

onderstaande uitgangspunten gebruikt; 

Noordakker 4                 Exploitatielasten per 1-1-2013 d.m.v. huurinkomsten 

A. Frankstraat 26A         Exploitatielasten per 1-1-2013 d.m.v. huurinkomsten 
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Eksterlaan 2                  Sloop per 1-10-2012 

Nachtegaalstraat 14       Sloop per 1-10-2013 

E. Belinfantestraat 3       Sloop per 1-10-2015 

 

Incidentele lasten 

Afboeken boekwaarden € 367.456 

Sloopkosten € 197.500 

Totaal incidenteel af te boeken                                                                                  € 564.956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurele bezuiniging (voordeel) 

 

Voorgesteld wordt om de incidenteel af te boeken kosten ad € 564.956  t.b.v. de boekwaarden van 

de panden en de sloopkosten  ten laste te brengen van de voorziening “planmatig onderhoud 

schoolgebouwen”,  zodat er nog een voorziening resteert van € 1.959.044. Hierdoor komen er 

structurele middelen vrij vanaf 2013 respectievelijk  € 155.222, 2014 € 193.144, 2015 € 186.616 

en vanaf 2016 € 173.968 welke  ingezet  worden op de door de Raad opgenomen PM post 

“Vermindering leegstand ” nr. 62.  

 

De afdeling Accommodaties ziet voldoende mogelijkheden tot verhuur van de panden aan de 

Noordakker 4 en de Anne Frankstraat 26A. Hierdoor zal er vanaf 1 januari 2013 een huurcom-

ponent in hun begroting worden opgenomen ter hoogte van het bezuinigde bedrag bij de afdeling 

Strategie & Beleid en zullen de panden ook uit de onderwijsbestemming worden onttrokken. 

Hierdoor ontstaat wel een leegstandsrisico voor deze panden. Deze bedraagt respectievelijk voor 

2013 en verder ad € 134.966,-- per jaar. 

 

School 

Expl. 

2013 

Expl. 

2014 

Expl. 

2015 

Expl. 

2016 

          

Noordakker 4 104.912 103.446 101.980 101.980 

Eksterlaan 2 20.257 19.631 19.005 19.005 

Nachtegaalstraat 14 0 42.668 40.888 40.888 

Belinfantestraat 2 0 0 0 -12.649 

A. Frankstraat 26A 30.054 27.399 24.744 24.744 

          

Totaal 155.222 193.144 186.616 173.968 
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Over de bestemming van de vrijgekomen grond na sloop van de gebouwen wordt nader 

geadviseerd. 

  

 

Personele paragraaf 

 

Dit advies heeft geen personele consequenties. 

 

Juridisch kader 

Het “Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026, Het vervolg” is een uitwerking 

van het IHP primair onderwijs 2010 dat door de raad is vastgesteld. Tegen beleid is geen 

bezwaar en beroep mogelijk. Het document dient als leidraad bij de uitvoering van de wettelijke 

zorg-plicht op onderwijshuisvesting van de gemeente, zoals vastgelegd in de verordening 

huisvesting onderwijs Spijkenisse 2010. Tegen de beschikkingen in het kader van aanvragen 

(ingediend op basis van deze verordening)  staat bezwaar en beroep open. 

 

Communicatie paragraaf 

De inhoud van dit advies wordt na besluitvorming via de reguliere overlegstructuur met het onderwijs 

gecommuniceerd. 

 

 

Bijlage(n) 

1 (Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026, Het vervolg) 

 

 

Advies 

U wordt geadviseerd:

- In navolging van het collegebesluit d.d. 24 april 2012 het “Huisvestingsplan primair onderwijs  

   Spijkenisse 2011-2026, Het vervolg” vast te stellen; 

- In te stemmen met de bekostiging van wijzigingen ten aanzien van het gebruik van de Onderwijs  

   gebouwen aan de Nachtegaalstraat 14, de Anne Frankstraat 26, de Eksterlaan 2 en het Trompetpad 2  

   voor een totaalbedrag ad. € 220.910,- ; 

- In te stemmen met de dekking voor deze wijzigingen voor een bedrag ad. € 190.897  uit het reguliere  

   onderhoudsbudget onderwijsgebouwen en een bedrag ad. € 30.013,- uit lokaal onderwijsbeleid; 

- In te stemmen met het afboeken van de boekwaarden en de sloopkosten ad € 564.956 en deze kosten    

   ten laste te brengen van de voorziening planmatig onderhoud schoolgebouwen; 

- Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het onderbrengen van de exploitatielasten van de  

   Noordakker 4 en de A. Frankstraat 26A m.i.v. 1 januari 2013 in programma 4 (Grondexploitatie) en  

   Product 830.00 (Rentegevende eigendommen); 

- Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met het inzetten van de structurele bezuiniging ad  

   € 155.222 in 2013, € 193.144 in 2014, € 186.616 in 2015 en vanaf 2016 € 173.968 t.b.v. de PM  

   post “Vermindering Leegstand” nr. 62. 

 

 



 

 
College-advies 

 

 

advies sector/afdeling   pagina 

Stad en Wijk/Strategie en Beleid  9 van 9 

 

    

12CA00436_86 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de ruimte tussen de lijnen niet aan te passen dit ivm de digitale 

handtekening. 

 

de secretaris, 

 

 

 

 

 

 

J.L. Bal 

 

Datum besluit B&W: 10/07/2012 
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