MOTIE

ex artikel 1 sub b en artikel 34 lid 1 van
het Reglement van Orde van de
gemeenteraad

De raad van de gemeente Zandvoort,
In vergadering bijeen op dinsdag 23 januari 2018,
gelezen de mededeling van het College d.d. 19 januari inzake De School,
Constaterende dat:
• De School vanaf 1 augustus 2008 van start is gegaan als nieuwe basisschool in
Zandvoort;
• Er thans een forse wachtlijst bestaat bij deze school;
• Gesprekken tussen De School, haar bestuur en de gemeente over uitbreiding in het
verleden niet tot het gewenste resultaat hebben geleid;

Overwegende dat:
• De gemeente op grond van de Wet op het Primair onderwijs verplicht is zorg te
dragen voor huisvesting van basisscholen;
• De School al bijna tien jaar van grote toegevoegde waarde is voor het Zandvoortse
onderwijslandschap en de Zandvoortse leerlingen;
• De vraag naar deze vorm van onderwijs groter is dan het huidige aanbod;
• Een groep ouders het initiatief heeft genomen om een tweede vestiging van De
School te realiseren, hetzij als nevenvesting, zelfstandige nieuwe school of als
tweede unit van De School;
• Het College in haar mededeling van 19 januari j.l. aangeeft met diverse partijen in
gesprek te gaan, maar hier geen einddatum of insteek in noemt;
• De initiatiefnemers er naar streven de locatie gereed te hebben per 1 augustus 2018;
Roept het College op:
• Te streven naar een tweede vestiging van De School, hetzij als nevenvesting,
zelfstandige nieuwe school of als tweede unit van De School;
• Te streven naar realisatie hiervan per uiterlijk 1 augustus 2018;
• Hierbij een welwillende opstelling te kiezen t.a.v. het beschikbaar stellen van
(tijdelijke of permanente) ruimte;
• Het ouderinitiatief nadrukkelijk te zien als gesprekspartner;
• Uiterlijk voor de raadsvergadering van 20 februari terug te koppelen over de eerste
gesprekken en de wijze waarop het College de uitbreiding wil realiseren;
En gaat over tot de orde van de vergadering.

Zandvoort, 23 januari 2018
Fractie VVD
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