
 

 

 
 

 
 

    

 
AMENDEMENT 

 (artikel 147b Gemeentewet en artikel 35 Reglement van Orde)  
Datum raadsvergadering: 14 november 2019 
Agendapunt:    3. Programmabegroting 2020-2023 (224571)  

Onderwerp:  Noodlokalen Brede school Noorderpolder Theo Thijssen 
i.p.v. opsplitsing van leerlingen 

 
Amendement 
Aan het sub-programma 2.2: Wonen naar Wens van begrotingsprogramma 2: Wonen, wordt 
op pagina 58 een zevende activiteit toegevoegd, te weten: 
 

Wat gaan we daarvoor doen – nieuw beleid of intensivering bestaand beleid 

Activiteit 2020 2021 2022 2023 

Uitbreiding Theo Thijssenschool     Ontwerp/realisatie    

 
 
Toelichting 
 
Feiten 
Het succes van de Brede school Noorderpolder Theo Thijssen is groter dan verwacht. Niet 
alleen is er een aanzuigende werking door de nieuwbouw, maar ouders waarderen ook het 
netwerk van voorzieningen in en rond de school betreffende onderwijs, welzijn, sport en zorg 
rond de kinderen en het gezin. Naast de basisschool is er o.a. kinderdagopvang, 
vakantieopvang, voor-en naschoolse opvang en een peuterspeelzaal aanwezig.                 
Het leerlingenaantal is in de afgelopen jaren gestegen van 167 in 2015 naar 245 in 2019.              
Dit heeft als gevolg dat de Theo Thijssen een acuut huisvestingsprobleem heeft.                  
Volgens de leerlingenprognose is deze uitbreiding niet van tijdelijk aard waardoor een 
structurele oplossing voor de hand zou liggen.   
 
De (spoed-)aanvraag voor capaciteitsuitbreiding van de locatie Theo Thijssen is afgewezen, 
er is kenbaar is gemaakt aan het schoolbestuur dat zij haar capaciteitstekort zou moeten 
opvangen door het aanvragen van een beschikking tot medegebruik in een andere 
schoollocatie binnen een straal van 2 kilometer. 
 
Het huidige IHP (integraal huisvesting plan) kent z’n oorsprong in  schooljaar 2015-2016 en is 
vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2017.  
De bijbehorende leerlingprognoses zijn dan ook gebaseerd op de wereld van voor 2016. Een 
periode waarin de Nederlandse economie nog in een recessie zat en net weer een beetje uit 
het dal begon te klimmen. De woningbouw en woningverkoop liepen stroef. Inmiddels zien we 
dat de woningbouw zich de afgelopen jaren in versneld tempo heeft hersteld. In de kern 
Zierikzee wordt volop gebouwd en met de verkoop van huizen staat het er goed voor. 
Prognoses maken is, in een tijd van recessie, heel lastig en u begrijpt dat dit van invloed is 
geweest op het huidige IHP. De door de gemeente in 2018 nieuwe opgestelde prognoses 
laten zien dat de Theo Thijssenschool doorgroeit naar ruim 290 leerlingen. Een beeld wat 
stabiel blijft tot zeker 2035 e.v. 
 
Het verwachtte leerlingaantal voor de Theo Thijssenschool loopt niet meer parallel met de 
gegevens uit het huidige IHP. Op sommige punten is het IHP klaarblijkelijk achterhaald. Door 
uitbreiding van de school op de huidige locatie wordt voorkomen dat onderwijs op meerdere 
locaties wordt gegeven, hetgeen in strijd zou zijn met het LEA Onderwijsakkoord 
Kinderopvang en Onderwijs Schouwen-Duiveland 2018-2022, dat in de uitvoeringsagenda de  



ambitie uitspreekt om Integrale Kindcentra (regioscholen) te gaan ontwikkelen voor kinderen 
van 0-12 jaar. Met daarin: 

- Alles onder één dak (één ontwikkelplaats voor kinderen), één team, één leiding. 
- Met een breed (inclusief ) aanbod. 
- Waarin professionals optimaal samenwerken (VVE, zorg, kinderopvang, onderwijs). 
- Met een breed (inclusief ) activiteitenaanbod voor alle kinderen. 

Er is voldoende bouwvolume aanwezig bij de Bredeschool Noorderpolder om de 
noodzakelijke uitbreiding van de Theo Thijsenschool te realiseren en het gebouw weer 
toekomstbestendigheid te maken. 
 
Mening 
 
Een school is een orgaan is dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op gebied van 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Iedere school heeft zijn eigen visie en invulling. 
Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dit is moeilijk uitvoerbaar in 
verschillende gebouwen waar twee verschillende scholen zijn ondergebracht.  
De VVD meent dat het splitsen van leerlingen qua veiligheid, gezin organisatorisch en 
onderwijs technisch geen optie is. 
 
Om over te kunnen gaan tot realisatie van een permanente uitbreiding van de Theo 
Thijssenschool zal er zal voor het einde van dit schooljaar een beleidsaanpassing moeten 
komen binnen het IHP De cluster Zierikzee moet opnieuw integraal worden bekeken in het 
licht van de ambities, zoals deze zijn verwoord in het IHP en de uitvoeringsagenda van het 
bestuursakkoord. Wij dringen aan op een versneld OGO (een wettelijk op Overeenstemming 
Gericht Overleg tussen schoolbesturen en de gemeente) wat zorg kan dragen voor 
aanpassingen van het huidige IHP. Omdat het hier een zorgvuldig proces betreft, waar 
wellicht weer enige tijd mee gemoeid gaat, stellen wij voor om op korte termijn drie 
noodlokalen te plaatsten op de locatie van de Theo Thijssenschool in afwachting van de 
aangepaste versie IHP. 
 
 
Voorstel Amendement:  
 
Dit amendement voorziet er in dat er: 
1) een snelle, tijdelijke, oplossing wordt geboden voor het huisvestingsprobleem van de 
Brede-school Noorderpolder Theo Thijssen in de vorm van drie noodlokalen; 
2) hiervoor de financiële middelen beschikbaar worden gesteld die op dit moment bekend zijn 
voor de huur van deze noodlokalen: € 173.000 in 2020, € 88.500 in 2021, € 131.000 in 2022;  
3) hierbij het college in samenspraak met Obase de opdracht wordt gegeven eerst te 
onderzoeken of er goedkopere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door koop en terug verkoop 
van de noodlokalen; 
4) de benodigde middelen in 2020, 2021 en 2022 te dekken uit de algemene reserve;  
2) middels een beleidsaanpassing het IHP voor cluster Zierikzee opnieuw wordt bekeken in 
het licht van de gestelde ambities uit het IHP en de uitvoeringsagenda van het 
bestuursakkoord.   
 
 

Ingediend namens de fractie van VVD door Margo Lemsom, mede namens de fracties LSD, 
GL, PvdA, SP en HvSD. 
 
 

  



Besluit gemeenteraad op 14 november 2019: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 
 

griffier                                                              voorzitter 
 
 


