Vragen ex art. 71 RvO: Zicht op schoolcapaciteit

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Afgelopen week bereikte ons het signaal dat basisschool De Masten in Maliskamp te maken heeft
met capaciteitsproblemen door een structurele groei van het aantal leerlingen (de fractie van
Rosmalens Belang stelde hier ook vragen over). Nog geen dag later zagen we dezelfde berichten
verschijnen over basisschool De Bron in de Maaspoort, waar men nu een gymzaal tot klaslokaal heeft
moeten omtoveren en vreest dat hier vanwege het gemeentelijk beleid geen verdere structurele
oplossing voor zal komen.1
Nog afgezien van het feit dat scholen hun eigen gymzaal moeten kunnen blijven gebruiken, vindt de
Bossche VVD het belangrijk dat onderwijshuisvesting blijft aansluiten op de noden van een
veranderende wijkopbouw. Als ons twee keer in één week gevallen bekend worden waarbij de
schoolcapaciteit niet blijkt aan te sluiten op een voorziene of reële toename van leerlingen, zou dat
wel eens kunnen betekenen dat er onvoldoende zicht is op deze ontwikkelingen of dat het beleid op
bepaalde punten achterhaald is.
Daarnaast blijven leerlingen vaak liever op één plek bij elkaar – niet alleen vanuit praktische
overwegingen, zodat ouders hun kinderen op één plek kunnen ophalen, maar ook vanuit sociaal
oogpunt, aangezien kinderen dan samen kunnen leren en spelen. Dit zagen we eerder al in de
situatie rond Kindcentrum ’t Ven, waar de voorkeur werd gegeven aan tijdelijke lokalen, en lijkt zich
nu in deze twee gevallen te herhalen.
Het voorgaande brengt de VVD tot het stellen van de volgende vragen:
1. Zijn de situaties in De Masten en De Bron volgens het college uitzondering, of is er reden om
aan te nemen dat capaciteitsproblemen zich op meer plekken voordoen of gaan voordoen?
2. Hoe is het college van plan te borgen dat, met een voorziene toename van woningen en
bevolking op een aantal plekken, de schoolgebouwen met die ontwikkeling kunnen
meegroeien?
3. Welke mogelijkheden ziet het college in elk van beide (en toekomstige) gevallen om soepel
om te gaan met de aanvraag, en het uitbreiden van het schoolgebouw, waar mogelijk, te
faciliteren?
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