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Geachte raadsleden, 

In de afgelopen maanden heb ik u geïnformeerd over de huisvesting van 
basisschool Al Ikhlaas in het schoolgebouw aan het Spijkerboorpad. Naar 
aanleiding van een gesprek met het verantwoordelijke schoolbestuur 
Stichting El Amal heb ik aan de leerlingen en hun ouders aangegeven dat zij per 
1 januari 2014 les krijgen in het vernieuwde schoolgebouw aan het Spijkerboorpad. 

Helaas moet ik u mededelen het El Amal niet is gelukt om op tijd de 
verbouwingsplannen gereed te hebben en tot uitvoering van de plannen over te 
gaan. 
De leerlingen van Al Ikhlaas zullen daarom op 1 januari 2014 gehuisvest blijven op 
hun locaties aan de Floris van Adrichemlaan en de Stressemanlaan. Ik heb dit in een 
persoonlijk gesprek met de voorzitter van El Amal aan de ouderraad van de school 
laten weten. 

Er is in de afgelopen maanden veel inzet gepleegd om de datum van 1 januari 2014 
te halen. De gemeente maakt sinds 8 juli 2013 gebruik van een 
bouwmanagementbureau om het schoolbestuur te ondersteunen. Dit bureau 
begeleidt voor de gemeente de ontwikkeling van de verbouwplannen van het 
schoolbestuur. Dc heb hiermee getracht het proces soepel en snel te laten verlopen 
en vanuit de gemeente geen vertraging op te laten lopen, zodat de leerlingen zo 
spoedig mogelijk kunnen rekenen op een kwalitatief goede huisvesting. 

Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid voor 
het proces echter bij schoolbestuur El Amal en hebben zij, ondanks de begeleiding 
vanuit de gemeente, tot op heden niet die plannen ingediend, die leiden tot het in 
gebruik nemen van een kwalitatief goed schoolgebouw. 

Ik probeer vanuit de gemeente op verschillend manieren de ontwikkelingen te 
bespoedigen. Zo heeft het college in zijn vergadering van 24 september 2013 op 
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basis van kengetallen en een raming reeds besloten om de financiële middelen die 
geraamd staan in het IP 77.01 te voteren. Deze besluitvorming vindt op een eerder 
tijdstip plaats dan het college gewoonlijk binnen de onderwijshuisvesting is 
gewend. In andere situaties neemt het college dit soort besluiten aan het eind van 
een ontwikkeling, namelijk als de plannen gereed zijn en een aanbesteding heeft 
plaatsgevonden. 

Dit besluit heeft nu dus al op 24 september 2013 plaatsgevonden, omdat ik toen 
verwachtte dat het schoolbestuur op zeer korte termijn de plannen zou indienen. 
Door het proces ten behoeve van Al Ikhlaas anders in te steken heb ik getracht geen 
tijdsverlies op te lopen. 

De definitieve plannen van het schoolbestuur zijn op 11 november 2013 ontvangen. 
Per brief zijn bij het schoolbestuur voorwaarden aangegeven waarop de plannen 
door kunnen gaan. Deze voorwaarden vindt het college noodzakelijk om te 
bewerkstelligen dat het Spijkerboorpad een kwalitatief goed schoolgebouw wordt 
en de kosten binnen budget blijven. 

Indien het schoolbestuur zich kan vinden in de gemeentelijke voorwaarden en de 
plannen bijstelt, kan aan hen een beschikking worden gestuurd en kan het 
schoolbestuur tot uitvoering overgaan. 

Voor de verbouwing wordt globaal zeventien weken uitgetrokken. Het 
schoolbestuur heeft in een overleg aangegeven dat het verhuizen van de school in 
de meivakantie haalbaar en wenselijk is. Ik houd u op de hoogte van de verdere 
voortgang. 

Met vriendelijke groet 


