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Datum vergadering: 
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*- Onderwerp: Onttrekken van schoolgebouwen aan de onderwijshuisvesting 

Advies: 
1. Na de oplevering en ingebruikname van De Twijn de schoolgebouwen waarin de 

basisscholen De Peppel en Talentrijk gehuisvest zijn te onttrekken aan de 
onderwijshuisvesting. 

2. U door het team Ruimte te laten adviseren over de verdere bestemming van het gebouw. 

Besluit B en W: ķ I jOrvfOrm Qdüi í ľS 
Korte samenvatting: 
Na de oplevering en ingebruikname van De Twijn worden de onderwijsgebouwen door de 
schoolbesturen van De Peppel en Talentrijk overgedragen aan de gemeente. Gezien de huidige 
demografische ontwikkelingen hoeven deze gebouwen niet meer ingezet te worden voor het 
onderwijs. Geadviseerd wordt dan ook de gebouwen te onttrekken aan de onderwijshuisvesting. 

Aanleiding: 
In 2009 is besloten tot de bouw van scholencluster De Twijn. Na nadere studie is 
er voor gekozen in het gebouw een sportzaal onder te brengen, een Buitenschoolse opvang 
(BSO), openbare basisschool De Peppel alsmede de protestants christelijke basisscholen Prinses 
Irene en Prins Bernhard. 

Het bestuur van de protestants christelijke basisscholen heeft in 2 0 1 0 besloten de scholen 
Prinses Irene en Prins Bernhard te fuseren tot één school . Deze nieuwe school heet Talentrijk. 
Met ingang van het schooljaar 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , is Talentrijk gehuisvest in het schoolgebouw van de 
voormalige Prinses Irene aan de Schoolstraat 25 te Nijverdal. Naar aanleiding daarvan heeft u op 
30 oktober 2012 besloten om het schoolgebouw van de Prins Bernhard te slopen. 
De oplevering van De Twijn is gepland op 4 november 2014 . Met de ingebruikname van De Twijn 
begin februari 2015 vallen de schoolgebouwen van Talentrijk en De Peppel vrij. Deze laatste 
school is momenteel gevestigd aan Jan Steenstraat 2d te Nijverdal. 

U heeft op 28 augustus jl. een brief gekregen van Stichting leder Kind Telt waarin wordt 
meegedeeld dat per 1 maart 2015 het onderwijsgebouw aan de Schoolstraat 25 te Nijverdal 
teruggegeven wordt aan de gemeente (14INK16435). Op 27 augustus jl. heeft u een brief 
gekregen van Stichting Roos waarin wordt meegedeeld dat per 19 januari 2015 het 
onderwijsgebouw aan de Jan Steenstraat 2d te Nijverdal teruggegeven wordt aan de gemeente 
(14INK16457). Nu de gebouwen teruggegeven worden moet u een besluit nemen over het al dan 
niet beschikbaar blijven van de gebouwen voor het onderwijs in de gemeente. 

Relevante eerdere besluiten: 
» 27 oktober 2 0 0 9 (09INT01348): het college van B & W stemt in met de uitwerking van de 

voorkeursvariant voor een scholencluster. 
» 29 maart 2011 (111NT001 73): het college van B & W besluit een kleiner scholencluster 

te bouwen vanwege een dalend aantal leerlingen. 
» 10 juli 2012 (12INT01289): het college van B&W stemt in met de start van de 

planontwikkeling door de geselecteerde inschrijvers om "De Twi jn" te gaan realiseren. 

IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMI 
(Code voor postverwerking) 



» 30 oktober 2012 (12INT01441): het college van B&W stemt in met onttrekken van de 
Prins Bernhard aan de onderwijshuisvesting en besiuit het pand te slopen. 

Doelstelling: 
Doel van deze nota is u de gelegenheid te geven een besluit te nemen over het al dan niet 
onttrekken van de schoolgebouwen van De Peppel en Talentrijk aan de Hellendoornse 
onderwijsvoorraad. 

Oplossing: 
De sdiuùiyebūuvven van Talentrijk en van De Pepps! zullen met oplevering van De Twijn op 
grond van de Wet op het primair onderwijs artikel 110 overgedragen worden aan de gemeente. 
Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor de instandhouding en het onderhoud van deze 
gebouwen bij de gemeente terecht. Als de betreffende schoolbesturen de gebouwen overdragen 
aan de gemeente zijn er twee mogelijkheden: 

1. De gebouwen worden weer ingezet voor het onderwijs. 
2. De gebouwen worden onttrokken aan het onderwijs. 

7. De gebouwen worden weer ingezet voor het onderwijs; 
Bij deze optie worden de schoolgebouwen geheel of gedeeltelijk weer ingezet voor het onderwijs. 
Gezien de demografische ontwikkelingen is het niet nodig deze schoolgebouwen te behouden 
voor het onderwijs. Veel scholen hebben meer vloeroppervlak tot hun beschikking dan op basis 
van leerlingenaantallen nodig is. De gebouwen hoeven dus niet ingezet worden als vangnet voor 
scholen die een tekort aan vloeroppervlak hebben. 

De enige school die wel huisvesting zoekt is Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De Elimschool. 
Zij heeft een beschikking voor nieuwbouw gekregen. Ook wanneer dit niet het geval was, is 
huisvesting in bovengenoemde scholen niet wenselijk omdat beide schoolgebouwen gevestigd 
zijn in een smalle straat. Daarbij komt het feit dat er geen bushalte of ander openbaar vervoer in 
gebruik is in de directe omgeving van de gebouwen, terwijl het voedingsgebied van V S O De 
Elimschool de gemeente Hellendoorn en omgeving is. Beide locaties zijn dus door hun ligging om 
logistieke reden niet aan te bevelen als huisvestingslocatie voor VSO De Eiimschool. Voor het 
schoolgebouw van De Peppel geldt daarbij dat het aís schooiwoning nooit bedoeld is geweest om 
permanent een school in te huisvesten. 

2. De gehouwen worden onttrokken aan hei onderwijs. 
Als onderwijsgebouwen niet meer ingezet hoeven te worden voor het onderwijs dienen ze te 
worden onttrokken aan de onderwijshuisvesting. Daarmee verandert ook de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor het gebouw van de portefeuillehouder Onderwijs naar de 
portefeuillehouder Bedrijfsvoering {gedurende de instandhouding) en de portefeuillehouder Ruimte 
(bij een andere ruimtelijke invulling). 

Effecten: 
De schoolgebouwen De Peppel en Talentrijk maken geen deel meer uit van de Hellendoornse 
onderwijshuisvestingsvoorraad. 

Planning: 
De Twijn zal 4 november 2014 opgeleverd worden. De schoolbesturen geven aan dat de 
schoolgebouwen voor 1 maart teruggegeven worden aan de gemeente. 

Financiële consequenties: 
U dient de schoolgebouwen terug te nemen. Als u besluit de gebouwen te onttrekken aan de 
onderwijsvoorraad zal u een nota aangeboden worden met daarin aangegeven welke passende 
ruimtelijke Invulling gegeven kan worden aan de gebouwen en wat hiervan do financiële 
consequenties zijn. 

Personele consequenties: 
Het team informatie en Faciliteiten wordt verantwoordelijk voor onderhoud en instandhouding 
van de objecten. Het team Ruimte wordt verantwoordelijk voor een passende ruimtelijke 
invulling. 
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Juridische consequenties: 
n.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
De schoolbesturen worden schriftelijk geïnformeerd over uw besluit. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 


