
 

 

 

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van de Gemeente Oldenzaal 

 

Oldenzaal, 20 juni 2017 

Onderwerp: Integraal Huisvesting Plan (IHP) onderwijs Oldenzaal 

 

Geacht college, 

 

Maandag 12 juni 2017 was er een opiniërend politiek forum over de stand van zaken ten aanzien van 

het Integraal Huisvesting Plan onderwijs Oldenzaal (IHP).  

Al vanaf de eerste bijeenkomst over dit plan waar de raad geïnformeerd werd door de wethouder en 

tijdens de daaropvolgende rondleidingen door diverse schoolgebouwen in Oldenzaal werd duidelijk 

dat de prioriteit van huisvesting ligt bij het primair onderwijs en niet bij het voortgezet onderwijs. Dit 

is duidelijk uitgesproken door meerdere fracties binnen de raad, waaronder ook de fractie het CDA. 

Telkens als dit onderwerp aan de orde kwam hebben we aangegeven dat we het uitermate belangrijk 

vinden dat ouders, leerkrachten en natuurlijk de leerlingen betrokken worden bij de plannen en zich 

daarin kunnen vinden. 

 

Het CDA concludeert dat de scholen verontrustende signalen afgeven over de motivatie van 

ondertekenen van de intentieovereenkomst voor wat betreft clustering. Die conclusie trekken we uit 

reacties van de directies, bestuurders en diverse medewerkers die we hebben gesproken. We 

noemen er een aantal: “Rug tegen de muur, geen draagvlak bij medezeggenschapsraad, ouderraad 

en team, als het echt niet anders kan dan maar clusteren” en zo kunnen we nog even doorgaan. 

Wij zijn echter van mening dat bij een clustering consensus van alle betrokken partijen essentieel is. 

 

Het CDA is van mening dat het van het grootste belang is dat ouders en hun kinderen in Oldenzaal 

kunnen kiezen voor verschillende vormen en soorten van onderwijs. Het basisonderwijs is letterlijk 

de basis voor het opgroeien en ontwikkelen van de jongste inwoners van onze stad tot evenwichtige 

deelnemers aan onze samenleving. Als ouders hun kind toevertrouwen aan peuterspeelzaal, 

kinderopvang, basisonderwijs en de naschoolse opvang moeten ze verzekerd zijn van een zo veilig 

mogelijke speel-, leer- en leefomgeving, goede zorg als dat nodig is, betrokkenheid, fijne en 

betrouwbare communicatielijnen en natuurlijk een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs.  

 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat onder andere de Nutsschool dit al jaren biedt op de huidige 

locatie en dat ondanks de abominabel slechte staat van het schoolgebouw. Het is hoog tijd voor 

nieuwbouw (basis: rapportage ICS en bezoek raad) en wat onze fractie betreft op de huidige locatie. 

Daar in de vertrouwde omgeving kan de Nutsschool optimaal met hun partners doorontwikkelen in 

de richting van een Integraal Kind Centrum (IKC) waarbij men de eigen identiteit kan behouden.  

 

Ons is duidelijk geworden dat er geen (echt) draagvlak is voor het huidige voorstel bij de 

directeur/bestuurder, de leerkrachten, het toezichthoudend bestuur, de medezeggenschapsraad en 

de ouderraad. Echt draagvlak bestaat er wel voor nieuwbouw op de huidige locatie. De wetenschap 

dat de vraag om noodzakelijke nieuwbouw al sinds 2012 op tafel ligt maakt het volstrekt logisch dat 

de vraag naar duidelijkheid en actie nu nadrukkelijk wordt gesteld. Die duidelijkheid is geruime tijd 

geleden al beloofd. Onduidelijkheid geeft onrust en dit is slecht voor het schoolteam, de ouders en 

uiteindelijk kan dit natuurlijk een ongewenst negatief effect hebben op de ontwikkeling van 



 

kinderen. Overigens maakt de lange doorlooptijd dat het ook volstrekt begrijpelijk dat men (als het 

echt niet anders kan) clustering toch maar wil accepteren om daarmee nieuwbouw zeker te stellen. 

Op de huidige locatie kan ook de bestaande samenwerking met onder andere kinderopvang en 

muziekschool verder uitgebouwd worden tot een IKC doorvoeren in een eigentijds schoolgebouw dat 

tegelijkertijd buiten schooltijd beschikbaar is voor andere organisaties en voor de buurt. Daarmee 

bouwt dit toekomstige IKC verder aan haar spilfunctie in dit deel van het centrum. Dat stelt overigens 

wel eisen aan het gebouw, zowel wat omvang als wat multifunctionaliteit betreft. 

 

Dan de Franciscusschool. Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat het schoolteam veel waarde hecht 

aan het huidige gebouw maar aanloopt tegen de beperkingen van het gebouw zoals (indeling van) 

ruimte, klimaatbeheersing, ICT-mogelijkheden en dergelijke. Het bestuur van de Konot is verhuisd 

naar een nieuwe locatie. Daardoor is leegstaande en dus beschikbare ruimte binnen het gebouw.  

 

Gezien de onduidelijkheid (landelijke discussie met betrekking tot de kosten van renovatie of 

revitalisatie) lijkt het de CDA-fractie een goed idee in deze bijzondere situatie maatwerk te leveren 

bijvoorbeeld door de kosten voor renovatie of revitalisatie van de Franciscusschool te delen. Een deel 

voor rekening van de gemeente en een deel voor rekening van de Konot. Over de verdeelsleutel zal 

dan nader overleg gevoerd moeten worden. Met een goede renovatie (ook mogelijk volgens het ICS-

rapport) wordt ervoor gezorgd dat deze markante locatie voor het primair onderwijs behouden kan 

blijven en men ook weer jaren vooruit kan. Misschien wel net zo lang als met nieuwbouw. 

 

Voor de CDA-fractie is een goede samenwerking tussen PO en VO niet noodzakelijkerwijs verbonden 

met gezamenlijke huisvesting op één locatie. Doorgaande leerlijnen zijn niet afhankelijk van 

gebouwen (dat is slechts verpakking) maar van strategische beleidsplannen, intrinsieke motivatie en 

gezamenlijke visie en dus uitvoering, nog korter gezegd van korte lijnen en communicatie onderling. 

Samenwerking is immers niet alleen belangrijk voor deze twee basisscholen maar voor alle 

basisscholen in Oldenzaal waar ze ook gehuisvest zijn. Dat maakt een dergelijke uitzonderingspositie 

misschien zelfs wel ongewenst. 

 

Door de insteek van IHP op de intentie om te gaan clusteren, het veronderstelde belang daarvan en 

de betrokkenheid van het voortgezet onderwijs in de vorm van de Carmelstichting zijn we als raad 

door het college op een verkeerd spoor gezet.  

We willen terug naar onze oorspronkelijk uitgesproken prioriteit. Dat is voor dit IHP de huisvesting 

van het primair onderwijs waarbij de staat van het bestaande gebouw leidend is.  

Nieuwbouw voor de Nutsschool op korte tot zeer korte termijn is absoluut noodzakelijk (zie ook 

rapportage ICS). De huidige locatie heeft de nadrukkelijke voorkeur van alle betrokken geledingen 

van deze school, (het alternatief alleen als de huidige locatie echt niet kan). De mogelijkheid tot het 

verder uitbouwen van de huidige samenwerking op deze locatie tot een IKC dat functioneert als het 

maatschappelijk hart voor dit gedeelte van het centrum heeft voor ons een enorme meerwaarde.  

De CDA-fractie staat dan ook volledig achter deze keuze. 

 

Samenvattend: Onze nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar nieuwbouw voor de Nutsschool inclusief 

IKC-voorzieningen op de huidige locatie en renovatie of revitalisering van de Franciscusschool met 

een nader te bepalen tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente.  

 

Dat leidt tot de volgende vragen: 

1. Wat zijn de kosten van nieuwbouw van de Nutsschool op de huidige locatie inclusief IKC?  

2. Wat zijn de kosten van renovatie of revitalisering van de Franciscusschool zodat deze weer 

minstens 20 jaar meekan? 

3. Bent u bereid te onderzoeken of een gemeentelijk bijdrage in de laatstgenoemde kosten 

mogelijk is ook al is er dan geen sprake nieuwbouw en is de landelijke discussie daarover nog niet 

afgerond? 



 

4. Bent u bereid de kosten voor nieuwbouw van de Nutsschool en de renovatie/revitalisering van 

de Franciscusschool in de voorbereiding van de integrale afweging voor de begroting 2018 alvast 

mee te nemen zodat we als raad bij de begrotingsbehandeling geld voor kunnen reserveren?  

Dan is in ieder geval begrotingstechnisch geld beschikbaar, dan hoeft alleen het plan nog door de 

raad goedgekeurd te worden. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens de fractie van het CDA Oldenzaal 

 

Hennie Maartens 


