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Voorstel / besluit:
Vaststellen van het plan van scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren 2022/2023 t/m
2024/2025 met daarin opgenomen een interconfessionele basisschool, te situeren aan de
Merelweg in De Draai, met als startdatum bekostiging 1 augustus 2022.
Inleiding
Op 30 juni 2020 heeft uw raad het plan van scholen voor de schooljaren 2021/2022 t/m
2023/2024 vastgesteld. Op dit Plan van Scholen was opgenomen een nieuw te stichten
interconfessionele basisschool in De Draai-Zuid met ingang van 1 augustus 2021 (bijlage 1). Op
12 oktober 2020 ontvingen we van het ministerie van OCW bericht dat het plan niet goedgekeurd
werd (bijlage 2). Dat bericht kwam niet helemaal als een verrassing, omdat de aanvraag van
stichting Blosse voor plaatsing van de school op het plan van scholen niet vóór 1 februari 2020
aan de gemeente was gericht. In bijlage 1 is de achtergrond van de problematiek geschetst.
Daarmee dient nu een nieuwe procedure plan van scholen opgestart te worden om de
bekostiging van De Nieuwe Draai als zelfstandige school per 1 augustus 2022 mogelijk te maken.
Procedure
1. Het schoolbestuur verzoekt vóór 1 februari van een bepaald jaar om opname van de
school op het plan van scholen;
2. De gemeenteraad stelt het plan vast voor 1 augustus van dat jaar;
3. Het verzoek van het schoolbestuur vermeldt:
a. de gewenste ingangsdatum van de bekostiging;
b. het voedingsgebied van de school;
c. de plaats van vestiging;
d. de omvang van de school.
4. Na vaststelling wordt het plan binnen 2 weken toegestuurd aan de minister;
5. De minister beslist uiterlijk 31 december van dat jaar.
Ad 1 Stichting Blosse heeft op 28 januari jl. het verzoek gedaan voor plaatsing van de
interconfessionele basisschool in De Draai op het plan van scholen 2022/2023 t/m 2024/2025
(bijlage 3) en heeft op dat verzoek op 2 februari jl. aangevuld met de benodigde
leerlingenprognose (bijlage 4).
Ad 2

Het raadsvoorstel beoogt vaststelling van het plan in de raadsvergadering van 6 juli a.s..
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Ad 3 Het verzoek van Stichting Blosse vermeldt als ingangsdatum van de bekostiging van de
nieuwe school 1 augustus 2022 en als plaats van vestiging de Merelweg in De Draai. Het
voedingsgebied is de wijk De Draai. Voor de berekening van de omvang van de school heeft
stichting Blosse een prognose laten opstellen door bureau Verus. Uit de prognose blijkt dat de
nieuwe school voldoet aan de wettelijke eis om binnen 5 jaar te voldoen aan de stichtingsnorm
van 268 leerlingen en daar vervolgens 15 jaar aan te blijven voldoen.

Beoogd effect.
Met het vaststellen van het Plan van Scholen wordt beoogd om voor De Nieuwe Draai per 1
augustus 2022 een bekostiging als zelfstandige school te realiseren.
Argumenten
1a. De aanvraag van stichting Blosse voor opneming van de nieuwe interconfessionele school in
Draai op het plan van scholen voldoet aan alle voorwaarden die de wet stelt.
2a. Vaststelling van het plan van scholen 2022/2023 tot en met 2024/2025 is voorwaardelijk voor
het starten van de bekostiging van de nieuwe school per 1 augustus 2022.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële gevolgen
Indien het plan van scholen door de minister wordt goedgekeurd start per 1 augustus 2022 de
bekostiging als zelfstandige school. Deze is hoger dan de huidige bekostiging als dislocatie.
Zoals in raadsvoorstel RB2020071 al is aangegeven hebben wij met stichting Blosse
afgesproken dat ook in de situatie van een dislocatie de school in de praktijk gewoon als
zelfstandige school kan draaien met een adequate bekostiging op personeel en materieel gebied.
De hoogte van de schade over de 2 schooljaren dat de school een lagere bekostiging krijgt (van
1 augustus 2020 tot 1 augustus 2022) kan pas achteraf worden vastgesteld. De inschatting is na
extern advies echter aanzienlijk bijgesteld t.o.v. de eerste raming van het schoolbestuur uit 2020.
Deze gaat nu uit van een bedrag van ca. € 80.000,-. Dit bedrag kan worden gedekt uit de
lopende begroting onderwijshuisvesting.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
Als het raadsbesluit is genomen zal het plan van scholen direct worden toegezonden aan het
ministerie van OCW.
Monitoring/Evaluatie
n.v.t.
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Titel/Onderwerp
RB2020071 raadsbesluit plan van scholen 2021/2022 t/m 2023/2024
B202007975 brief ministerie van OCW
B202100699 aanvraag stichting Blosse 28 januari 2021
E202113237 aanvulling prognose stichtingspotentieel 2 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 08 juni 2021
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 08 juni 2021;
gelet op: WPO artikel 74 e.v.;
besluit
Het plan van scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren 2022/2023 t/m 2024/2025 vast
te stellen, met daarin opgenomen een interconfessionele basisschool, te situeren aan de
Merelweg in De Draai, met als startdatum bekostiging 1 augustus 2022.

Heerhugowaard, 6 juli 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

