
Nieuwe school 
Voortgang 19-09-2017 
Burgemeester en wethouders hebben ons plan 
goedgekeurd. Ons plan komt op 3 oktober in de 
oriënterende raad en op 17 oktober in de 
raadsvergadering waar het besluit genomen wordt. 
Bij de nieuwe leerlingprognose komt het aantal 
leerlingen uit op 67 in 2032. Dat betekent dat we “recht” 
hebben op 537m2.  Ons plan gaat uit van 530m2. Dat 
klopt dus nog. 
Doordat de economie weer aantrekt, gaan de tarieven van de aannemers ook omhoog. Er wordt 
gelukkig rekening gehouden met een verhoging van de kostprijs en dit wordt ook zo ingediend bij de 
raad.   
Een wens van de gemeente hierbij is dat het deel Trefpunt, dat nu door ons is aangekocht, onderdeel 
wordt van het nieuwe gebouw. Dat geeft de gemeente de mogelijkheid om over bijvoorbeeld 30 jaar 
het hele pand, inclusief “Ons Trefpunt”, over te nemen indien het leerlingaantal niet toereikend 
meer is. De gemeente wordt dus economisch en juridisch eigenaar van “ons Trefpunt” wanneer we 
het gebouw niet meer als school gebruiken. Dit hebben wij toegezegd. 
In de begroting wordt een bedrag van €50.000 opgenomen voor asbestsanering. We verwachten 
toch wel meer asbest tegen te komen dan alleen in de plafonds van de kleedkamers. 
 
Als laatste kwam de vraag wat wij als school zelf in het gebouw willen steken. Een wens van de 
gemeente is dat het bestuur €50/m2 in de school steekt in de vorm van extra duurzaamheid. Dat 
kunnen bv. zonnepanelen of een warmtepomp zijn. Dat betekent in ons geval een investering van 
€26.850 van ons eigen geld. Daar zijn we akkoord mee gegaan. Als het goed is betaalt deze 
investering zichzelf terug. We hebben ook al betaald  voor Ons Trefpunt. Dat betekent dat we al een 
aanzienlijk bedrag uit eigen vermogen hebben bijgelegd. Dat moet voor de raad goed genoeg zijn om 
akkoord te gaan met een verhoging van het aanbestedingsbedrag. 
 
Planning: 
12 september:  wethouder gaat plan bespreken met college van burgemeester en wethouders 
3 oktober:  oriënterende ronde gemeenteraad 
17 oktober:  definitief besluit in de gemeenteraad 
17 oktober:  een vergadering op school voor alle besturen uit het dorp Schuinesloot en De Belte. 

Binnenkort ontvangen de verschillende besturen een uitnodiging om met ons en een 
medewerker of medewerkers van de gemeente om de tafel te gaan zitten. Het 
onderwerp dat besproken wordt, gaat over de toekomst en de activiteiten rondom 
de nieuw te bouwen multifunctionele school en de betrokkenheid van alle 
verenigingen en stichtingen. Hoe gaan we het geheel inrichten en hoe verbinden we 
alle partijen. Kortom hoe gaan we om met de sociale-cohesie in Schuinesloot en voor 
welke organisaties kan het nieuwe gebouw een betekenis/een rol hebben. Deze 
vergadering is van 09:00 uur tot 10:30 uur. 
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