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Beantwoording raadsvraag 
 

 
Onderwerp Onderwijshuisvesting 

 

Datum 

 

26 januari 2022 

 

Nummer 

  

RV-2208 

  

Steller vraag Riny van Leeuwen-

Berkvens 

Fractie CDA Deurne 

 

Portefeuillehouder 

 

Helm Verhees 

  

Datum afdoening  

 

 

Inleiding 

Op 17 mei 2021 zijn wij met RIB-HV-2124 geïnformeerd over het voornemen van het 

college om te starten met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 

voor het primair onderwijs en over de financiën qua onderwijshuisvesting. In de raads-

informatiebrief is aangegeven dat de raad vroegtijdig in het IHP-proces betrokken zou 

worden via een themabijeenkomst en voortgangsrapportages. 

 

Op 21 december 2021 heeft voormalig minister Slob een beleidsreactie gegeven op het 

rapport Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel. In dit rapport 

staat dat veel schoolgebouwen te maken hebben met slechte ventilatie en een verouderde 

inrichting die het organiseren van eigentijds onderwijs bemoeilijkt. Het is noodzakelijk om 

dit versneld te verbeteren, mede om klimaatdoelstellingen te halen. Het rapport geeft 

daarvoor aanbevelingen in de vorm van een stappenplan. Slob onderschrijft de urgentie 

die uit het rapport spreekt: “Door te werken aan betere onderwijshuisvesting dragen we 

bij aan betere leerprestaties, kansengelijkheid, meer inclusiviteit en betere klimaat-

prestaties. Daarmee is betere onderwijshuisvesting in het belang van de hele samen-

leving”. 

 

Ook CDA Deurne ziet de dringende noodzaak om schoolgebouwen in onze gemeente die 

met achterstallig onderhoud kampen aan de maat te brengen. Wij zijn dan ook zeer 

verontrust door het krantenartikel dat wij lazen in het Eindhovens Dagblad van 22 januari 

jongstleden (Plannen gemeente vertraagd, school Neerkant verbouwt alvast). Hierin is te 

lezen dat de plannen van de gemeente over de toekomst van de school in de Neerkant 

vertraagd zijn en dat het schoolbestuur van de basisschool in Neerkant daarom zelf maar 

aan de slag gaat met een verbouwing.  

 

CDA Deurne heeft hierover de volgende vragen. 

 

Vragen 

 

1. We zijn inmiddels 8 maanden verder sinds de publicatie van de raadsinformatiebrief en 

zijn ondanks de toezegging van de wethouder tot dusver niet betrokken bij het IHP-

proces. Is het overleg met de schoolbesturen Prodas en PlatOO inmiddels gestart?  

a. Zo ja; wat is de stand van zaken? 

b. Zo nee; waarom niet? 

 

 

 

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/ed2da3ce-e887-4877-8154-0d24d50b9f4d
https://open.overheid.nl/repository/ronl-8c2f6299-0b84-4815-8642-a3ab093849d7/1/pdf/ibo-onderwijshuisvesting-funderend-onderwijs-een-vak-apart-een-toekomstbestendig-onderwijshuisvestingsstelsel.pdf
https://www.ed.nl/de-peel/school-in-neerkant-gaat-verbouwen-door-vertraging-plannen-gemeente~a1d176e9/
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2. Wij zouden graag inzicht hebben in de door het college vastgestelde te financieren 

programma’s voor 2021 en 2022. Daarbij zien wij onder andere de volgende vragen 

graag beantwoord. 

a. Waarvoor is de ruim 1 miljoen euro die voor 2021 beschikbaar was aangewend? 

Graag een specificatie. 

b. Hoe hoog was de reserve onderwijshuisvesting per 31 december 2021? 

c. Welk bedrag is voor het jaar 2022 via het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor 

de bekostiging van nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting?  

d. Welk deel daarvan komt ten goede aan de onderwijshuisvesting van het basis-

onderwijs? 

e. Waarvoor wil het college de middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 

onderwijshuisvesting van het basisonderwijs in 2022 concreet gaan aanwenden? 

 

3. Wat wordt gezien als de gemiddelde levensduur van een schoolgebouw? 

 

4. Welke schoolgebouwen voor basisonderwijs in Deurne zijn ouder? 

 

5. Zijn er levensduur-verlengende maatregelen uitgevoerd aan deze schoolgebouwen?  

a. Zo ja, wanneer bij welk schoolgebouw? 

b. Zo nee, waarom niet? 

 

6. Hoeveel schoolgebouwen voor basisonderwijs zijn op dit moment qua levensduur of 

anderszins kwalitatief onder de maat. Kunt u dit verder toelichten? 

 

7. Voor welke opgave staan we de komende 10 jaar? 

 

8. In het genoemde krantenartikel wordt een bestuurder van Prodas geciteerd die uitkijkt 

naar het moment dat de gemeente een knoop doorhakt en inschat dat het nog jaren 

duurt voordat de school kan verhuizen. Zij geeft aan dat het schoolbestuur intussen 

door wil en daarom zelf het bestaande schoolgebouw intern gaat verbouwen.    

 

Tijdens een informatiebijeenkomst van 9 november 2021 is een aangepaste planning 

gepresenteerd voor Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt, nadat de eerdere 

planning niet gehaald was. Hierin is te lezen dat in het vierde kwartaal van 2021 het 

budget voor onderwijshuisvesting Neerkant bepaald zou worden. Ook is aangegeven dat 

in het eerste kwartaal van 2022 een collegevoorstel beweegvoorzieningen Zeilberg, 

Walsberg en maatschappelijke voorzieningen (beweegvoorziening en onderwijs-

huisvesting) Neerkant voorgelegd wordt. 

 

Is de aangepaste planning gehaald (Q4 2021)? 

a. Zo ja; graag worden wij hierover geïnformeerd. 

b. Zo nee; waarom niet? 

 

9. Wat vindt het college er van dat het schoolbestuur zich genoodzaakt ziet om zelf het 

schoolgebouw te gaan verbouwen omdat ze niet op besluitvorming van de gemeente 

over de toekomst van de school kan wachten? 

 

10. Zijn er bij het college signalen bekend over andere scholen die, net als Neerkant, zelf 

actie willen gaan ondernemen omdat het besluitvormingstraject van de gemeente te 

lang duurt? 

 

11. Schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat hun schoolgebouwen voldoen aan de regels 

voor een gezond binnenklimaat uit het Bouwbesluit. Goede ventilatie is een onderdeel 

daarvan. Goede ventilatie verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweg-

infecties veroorzaken, zoals het coronavirus. 

a. Voldoen de scholen in Deurne aan de geldende normen voor een gezonde lucht in de 

klas? 

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/37163e7e-b5cb-4118-87a0-d0e13400b2c9
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b. Zo nee: gemeenten kunnen geld aanvragen om het binnenklimaat van bestaande 

schoolgebouwen te verbeteren. Maakt de gemeente Deurne gebruik van de regeling 

Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen? Waarom wel/niet? 

 


