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Kernboodschap  Schoolbestuur Dunamare heeft een spoedaanvraag ingediend voor de bekostiging 

van vier noodlokalen voor VSO Daaf Geluk voor de periode van een schooljaar 

(2021-2022). Deze noodlokalen zijn nodig omdat het leerlingenaantal zodanig is 

toegenomen dat er onvoldoende plaats is in het hoofdgebouw. De bekostiging 

voor deze noodlokalen wordt toegekend.  

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

N.v.t. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 14 september 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De spoedaanvraag van Dunamare voor de bekostiging van vier noodlokalen 

voor de VSO Daaf Gelukschool voor de periode van een schooljaar (2021-

2022) toe te kennen. 

2. Hiervoor in 2021 € 80.500 en voor 2022 € 33.500 beschikbaar te stellen en 

conform de Verordening af te rekenen op werkelijke kosten.  

3. Aanvullend hierop € 18.860 beschikbaar te stellen voor extra 

onderwijsleerpakket en meubilair.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Tot 1 augustus 2019 had Dunamare onder andere de volgende drie scholen, te weten: 

- Prof. Dr. Gunning voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen met externaliserende 

problematiek; 

- Prof. Dr. Gunning VSO op de Daaf Geluk voor leerlingen met internaliserende problematiek; 

- De Daaf Geluk voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.  

Per 1 augustus 2019 zijn de VSO Daaf Geluk, Paulus mavo en Sterren College opgegaan in het nieuwe 

Spaarne College. Vanaf die datum is de ‘Gunning VSO op de Daaf Geluk’ hernoemd naar ‘VSO Daaf 

Geluk’. De huidige VSO Daaf Geluk geeft onderwijs aan leerlingen met internaliserende 

problematiek.  Dat betekent dus dat de nieuwe Daaf Geluk niet dezelfde school is als de Daaf Geluk 

tot 1 augustus 2019 

 

Het aantal leerlingen van de Daaf Gelukschool is toegenomen van 292 op 1 oktober 2018, naar 371 

op 1 oktober 2020, tot naar verwachting 425 op 1 oktober 2021. Een éénduidige oorzaak van de 

toename is niet te geven maar capaciteitstekort bij scholen van samenwerkingsverbanden 

Voortgezet onderwijs (VO) in aangrenzende regio’s en corona zijn mogelijk twee deelverklaringen. 

Het gaat immers om veel angstige en autistische leerlingen. Problemen bij hen zijn verergerd tijdens 

de pandemie. In het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland werken schoolbesturen samen 

in het vormgeven van passend onderwijs. De komende tijd wordt door Dunamare en het 

samenwerkingsverband onderzocht wat de diepere oorzaken van de toename zijn.  

 

Aangezien een van de randvoorwaarden is dat leerlingen binnen deze vorm van speciaal onderwijs 

met 12-16 kinderen in een klas zitten, leidt dit tot een fors hogere ruimtevraag. Dit leerlingenaantal 

is daarom niet meer te huisvesten in het bestaande gebouw. Bovendien maakt de Daaf Gelukschool 

al gebruik van 4 lokalen in het gebouw van de Gunning VSO aan de Planetenlaan. Omdat het de 

bedoeling is dat het leerlingenaantal weer daalt, worden noodlokalen voor de duur van een 

schooljaar geplaatst. Voor de financiering hiervan heeft schoolbestuur Dunamare een spoedaanvraag 

ingediend bij de gemeente. Vooruitlopend op de besluitvorming hierover heeft Dunamare voor eigen 

rekening en voor eigen risico de lokalen al geplaatst zodat deze bij de start van het nieuwe schooljaar 

beschikbaar waren.  

 

2. Besluitpunten college 

1. De spoedaanvraag van Dunamare voor de bekostiging van vier noodlokalen voor de VSO Daaf 

Gelukschool voor de periode van een schooljaar (2021-2022) toe te kennen. 

2. Hiervoor in 2021 € 80.500 en voor 2022 € 33.500 beschikbaar te stellen en conform de 

Verordening af te rekenen op werkelijke kosten.  

3. Aanvullend hierop € 18.860 beschikbaar te stellen voor extra onderwijsleerpakket en meubilair. 
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3. Beoogd resultaat 

Voldoen aan de wettelijke taak om te voorzien in voldoende capaciteit onderwijshuisvesting.  

 

4. Argumenten 

1. Er is sprake van een spoedaanvraag 

Artikel 16 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015 

(verder: Verordening) bepaalt wanneer er sprake is van een spoedaanvraag. Een spoedaanvraag kan 

worden ingediend wanneer de voortgang van het onderwijs wordt bedreigd en moet door het 

bevoegd gezag binnen twee weken na het ontstaan van de calamiteit schriftelijk worden ingediend.  

 

Op 7 juli is de spoedaanvraag ingediend. Op 22 juli zijn aanvullende gegevens ontvangen. Het college 

moet binnen 8 weken na ontvangst van de aanvullende gegevens een besluit nemen. Dat betekent 

dat voor 16 september een besluit moet worden genomen. 

 

In dit geval is er sprake van een calamiteit omdat het aantal aangemelde leerlingen ver ligt boven het 

aantal leerlingen dat in het gebouw past. De VSO (voortgezet speciaal onderwijs) Daaf Gelukschool is 

de enige school van dit onderwijstype in de regio Zuid-Kennemerland. Dat betekent dat de leerlingen 

niet doorverwezen kunnen worden naar een andere school. Elke leerling heeft recht op ontwikkeling 

en een passende vorm van onderwijs. Voor elke leerling die in aanmerking komt voor deze vorm van 

onderwijs moet daarom een passende plek beschikbaar zijn, ongeacht of de leerlingen van binnen of 

buiten onze eigen regio komen. De gemeente heeft de wettelijke taak te voorzien in huisvesting voor 

de leerlingen die ingeschreven staan op scholen op Haarlems grondgebied.  

 

2. Er is sprake van een aanvraag van een voorziening onderwijshuisvesting 

Artikel 2 van de Verordening bepaalt welke voorzieningen door schoolbesturen bij de gemeente 

kunnen worden aangevraagd. Artikel 2a, lid 2 bepaalt dat het uitbreiden van een gebouw waarin een 

school is gehuisvest een voorziening is. Wanneer er sprake is van uitbreiding korter dan 4 jaar wordt 

de school tijdelijk uitgebreid, bijvoorbeeld met noodlokalen.  

 

3. Er is daadwerkelijk sprake van ruimtetekort 

De Daaf Gelukschool heeft de beschikking over totaal 3.754 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) 

onderwijsruimte. Daarnaast gebruikt de school 4 lokalen (ca. 250 m2) in het gebouw van de Gunning 

VSO. Het aantal leerlingen wordt jaarlijks formeel op 1 oktober bepaald. Op basis van de 371 

leerlingen op 1 oktober 2020 heeft de school een ruimtebehoefte van 4.860 m2 bvo. Dat betekent 

dat er een ruimtetekort is van ca. 850 m2 bvo en dit ruimtetekort neemt toe wanneer er op 1 

oktober 2021 naar schatting 425 leerlingen aanwezig zijn. Dit ruimtetekort is groot genoeg om voor 

uitbreiding in aanmerking te komen. De uitbreiding is ca. 760 m2 bvo groot.  
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4. Er is sprake van tijdelijkheid en er zijn geen alternatieven 

Er zijn geen gebouwen in de buurt (tot 2.000 meter hemelsbreed (Verordening bijlage 1, A.3.1.3.2. en 

bijlage 1, A.3.1.3.3.) beschikbaar waarvan de school gebruik kan maken.  

De school heeft de voorkeur om niet zoveel leerlingen onderwijs te geven als nu het geval is. Tot mei 

2021 was het echter niet mogelijk om leerlingen te weigeren, maar inmiddels is er een 

plaatsingsbeleid geplaatst op de website. Komend schooljaar wordt er aan gewerkt om het aantal 

leerlingen terug te brengen, door: 

- Kritischer te zijn op instroom vanuit andere samenwerkingsverbanden. Deze instroom komt 

onder meer omdat de scholen in de regio’s agglomeratie Amsterdam en Duin- en 

Bollenstreek loting toepassen; 

- Regulier onderwijs nog beter in staat te stellen met deze doelgroep te werken, onder andere 

door het aanbieden van meer instrumenten, bijvoorbeeld vanuit het samenwerkingsverband 

VO, als dit financieel haalbaar is. Het aantal thuiszittende leerlingen moet immers worden 

voorkomen en teruggedrongen. 

Bovendien is de verwachting dat een deel van de toename te verklaren is door de coronapandemie 

van afgelopen 1,5 jaar. De hoop is dat dit effect minder wordt.  

 

5. Er is ruimte binnen de begroting 

Binnen de onderwijsbegroting, post huur gebouwen is voldoende ruimte om deze kosten op te 

vangen. In Bijlage 4, deel A.3.2 van de Verordening bepaalt dat huur van een tijdelijk  gebouw wordt 

vergoed op basis van de werkelijke kosten. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Mogelijk zijn de lokalen langer nodig 

Dunamare en de school ondernemen stappen om het leerlingenaantal komend schooljaar te 

verminderen. Het is echter niet uit te sluiten dat dit niet helemaal lukt. Dat zou kunnen betekenen 

dat de lokalen langer blijven staan. De huurkosten bedragen ca. € 4.800,- per maand. Die kosten 

zouden dan voor rekening van de gemeente blijven komen. Voor 2022 betekent dit er maximaal € 

24.000 aan meerkosten kunnen zijn. Dat is binnen het budget voor tijdelijke huisvesting op te 

vangen.  

 

6. Uitvoering 

Na het besluit kunnen de middelen aan Dunamare beschikbaar worden gesteld. Dunamare heeft 

voor eigen risico al wel een vergunning aangevraagd en vervolgens de lokalen geplaatst omdat men 

anders de noodlokalen niet op tijd geregeld had voor het nieuwe schooljaar.  

 

7. Bijlagen 

1. Nadere achtergrondinformatie VSO Daaf Geluk.  


