
     

 

 

SCHRIFTELIJKE  VRAAG 

 

Indiener:  Kevin Hauser (VVD) Jolanda Kuipers D66 
 
Datum indiening vraag: 4-3-2021 
 
Datum verzending antwoord: 
 

Formulering: Terugkoop Julianastraat 12 

Een scholengemeenschap in Berkelland wil zich terugtrekken uit haar eigen gebouw 
aan de Julianastraat 12 te Neede. Zij hebben de gemeente middels een brief op de 
hoogte gebracht van hun vertrek uit het gebouw vanaf 1 augustus 2021.  
 
Het college geeft in de brief met zaaknr. 98573 aan dat men voornemens is het 
gebouw terug te kopen voor een bedrag van € 128.400,- 
 

In de argumentatie, wordt bij punt 1.1 het IHP aangedragen. Een eventuele 
gezamenlijke huisvesting van de scholen De Marke en de Kard. Alferinkschool.  
 

1. Is dit ook al met betrokken schoolbesturen in het OOGO besproken, gezien u 
deze zo specifiek noemt? Zo ja, hoe staan zij tegenover dit voornemen? Kunt u 
ons de notulen van het OOGO doen toekomen evenals eventuele andere 
correspondentie met de schoolbesturen over dit onderwerp? 
 

Antwoord: 
 
 

Het is fijn dat het Assink in Berkelland onderbouw blijft aanbieden. Keuze is wenselijk. 
Zoals uit de infographic is op te maken, zal de instroom leerlingen vanuit Neede 
verplaatst worden naar de locatie de Rekkenseweg in Eibergen. In onze ogen betekent 
dit dat de afstand tussen de nieuw te bouwen school van het Staring College te 
Borculo en Het Assink lyceum, Eibergen nagenoeg hetzelfde zal zijn – afhankelijk van 
waar iemand woont in Neede. We weten dat nieuwbouw een grote aantrekkingskracht 
heeft, dat schrijft u zelf ook in het IHP. Indien straks het Staring College in Borculo een 
nieuw gebouw heeft en de afstand geen afweging meer is, zullen veel ouders en 
leerlingen dan voor het Staring College kiezen. Dat resulteert logischerwijs in een 
aanvullende huisvestingsvraag bij het Staring College. Dit terwijl er dus een pand kant 
en klaar aan de Julianstraat 12 staat.  
 

2. Hoe kijkt het college aan tegen deze geschetste ontwikkeling? Heeft over deze 
ontwikkeling overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen van beide 
genoemde scholen? Zo ja: wat kunt u daar over zeggen? Zo nee: waarom niet? 
 
Indien nagenoeg alle leerlingen uit Neede zich verplaatsen naar de locatie de 
Rekkenseweg te Eibergen, is dan die huisvestingscapaciteit toereikend voor 
deze aantallen?  

 
Antwoord: 
 
  

3. In onze gemeente liggen er bouwplannen. Dit in combinatie met de huidige, 
voor onze gemeente positieve, demografische ontwikkelingen, kan zelfs een 
stijging van het leerlingenaantal betekenen, wellicht zelfs tot op het oude 
niveau. Daarom stellen wij u de vraag of dit het juiste moment is om te stoppen 
met de locatie Neede. Heeft u hierover overleg gehad met de (inmiddels 
nieuwe) bestuurder van Het Assink lyceum. Zo ja: wat kun u daar over zeggen? 
Zo nee: waarom niet? 
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Antwoord: 
 
 

 

Toelichting: 
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.  
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.  
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken 

plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel 
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.  

 

 


