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CDA 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

In hoeverre zijn de kosten reëel en uit 

welk budget worden de kosten voor de 

tijdelijke huisvesting gedekt? 

 

Zoals aangegeven in de 
locatiestudie, hoofdstuk 6 
Risicoanalyse, gaan we uit van het 
normbedrag voor nieuwbouw, 
zoals vastgesteld in het door de 
gemeenteraad vastgestelde 
Integraal Huisvestingsplan 2018. 
De kosten voor het 
voorbereidingskrediet worden 
reëel geacht op basis van projecten 
uit het verleden. Hetgeen voorligt 
nu is een besluit over het 
beschikbaar stellen van een krediet 
om de voorbereidingen (en 
verdere uitwerking) te kunnen 
treffen van de voorgestelde 
voorkeurslocatie. En daarvoor 
wordt sinds jaar en dag een vast 
percentage van het beoogde 
totaalbedrag gehanteerd. De 
definitieve uitwerking en daarmee 
ter beschikking stellen van het 
raadskrediet voor de eigenlijke 
nieuwbouw van de school volgt 
hierna. Het voorbereidingskrediet 
dient er toe alle werkzaamheden 
uit te kunnen voeren om tot de 
definitieve uitwerking van de 
voorgestelde locatie, nieuwbouw 
op de Verdilaan, te komen. In de 
volgende fase worden de kosten 
voor de nieuwbouw, inclusief 
verkeersmaatregelen en parkeren, 
meegenomen en middels een ter 
beschikking te stellen raadskrediet 
aan uw gemeenteraad voor gelegd 
ter besluitvorming. Ter aanvulling 
alvast hier op; hierbij hanteren wij 
op dit moment het geldend 
raadsbesluit uit 2018 waarin een 
normbedrag is opgenomen voor 
nieuwbouw. Dat is daarmee ook 
het uitgangspunt van het college. 
Het voorgenomen besluit zoals nu 
voorligt draagt er toe bij dat we 
dit in de vervolgfase verder 
kunnen concretiseren tot een 
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definitief plan met definitieve 
uitwerking, ook qua kosten.  
 
Indien hier sprake van zal zijn, 
worden de  kosten voor tijdelijke 
huisvesting gedekt uit de reserve 
Onderwijshuisvesting. 

 

Waarom is de Houtsemastraat niet 

geschikt? Daar is ruimte en inpassing goed 

mogelijk volgens het onderzoek. Lijkt nu 

op 1 aspect een verschil te zitten en met 

name omdat de school niet van huidige 

locatie weg wil. Of zijn er ook andere 

argumenten zoals de kosten die dan veel 

hoger zijn? Gekoppeld aan het feit dat 

met name juist in Overstegen 7002 groei 

van aantal kinderen is volgens de 

statistieken die we onlangs gepresenteerd 

kregen tijdens de informatieve raad. 

Houtsemastraat zit ook mooi tussen 7003 

en 7009 in, twee grote 

toeleveringsgebieden naast 7002. 

 

Zoals te zien is in de locatiestudie 
is de Houtsmastraat niet 
beoordeeld als zijnde niet geschikt, 
maar is op basis van de 
locatiestudie naar voren gekomen 
dat er een grotere voorkeur en 
meer draagvlak is voor de huidige 
locatie. Wij kunnen ons voorstellen 
dat het over kan komen alsof de 
voorkeur van de school het enige 
punt zou zijn. Dit is echter niet het 
geval. Zoals te zien is in de 
achterliggende stukken speelt 
mede de afhankelijkheidsrelatie 
van andere partners, inclusief een 
bijbehorend (langer) tijdpad, op de 
locatie Houtsmastraat een 
belangrijke rol. Daarnaast speelt 
mee, en dat hebben we in het 
gesprek met de 
vertegenwoordiging van de 
Wilhelminaschool over de 
achterliggende stukken ook 
nadrukkelijk aan de orde gehad, 
dat de ligging in de wijk en het 
voedingsgebied van de leerlingen, 
ook een factor is.  

 

Is er gedacht aan een combi met 

huisvestingsvraagstuk Hogenkamp 

wanneer er voor nieuwbouw gekozen 

wordt op de huidige locatie? 

 

We hebben verschillende 
mogelijkheden en 
samenwerkingen de revue laten 
passeren. En het zal u geen 
verrassing zijn dat wij een 
samenwerking van welke vorm dan 
ook, bijvoorbeeld met speciaal 
onderwijs, een welkome aanvulling 
hadden gevonden op dit 
vraagstuk. Het is echter niet 
haalbaar gebleken om dit 
daadwerkelijk vorm te kunnen 
geven. Hier spelen verschillende 
factoren een rol: het 
huisvestingsvraagstuk van de 
Wilhelminaschool is urgent en 
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vraagt daarmee om een 
doortastende aanpak in kort(er) 
tijdbestek, herkomst van de 
leerlingen uit de wijk en herkomst 
van de school uit twee 
verschillende wijken, draagvlak, 
verkeerstechnische samenkomst 
hetgeen nieuwe uitdagingen met 
zich mee zou brengen. Overigens is 
de combinatie van het 
onderwijshuisvestingsvraagstuk 
Hogenkamp en Wilhelminaschool 
niet de meest voor de hand 
liggende gelet op de ligging van 
de twee basisvestigingen, 
herkomst van de leerlingen, 
achtergrond van de scholen.  

 

Waarom is er niet gekozen voor een 

toetsingskader dat wel openbaar kan zijn? 

 

De beoordeling van deze criteria, 
opgenomen in bijlage C 
Beoordelingsmatrix, is niet 
openbaar. Dit is omdat scores en 
toelichtingen in vertrouwen zijn 
besproken. Tevens worden hier 
‘scores’ gegeven op locaties die in 
andere haalbaarheidsonderzoeken 
ook terug zullen komen en daar 
verschillend kunnen zijn, vanwege 
een andere samenloop van 
factoren en beoordelingen. De 
matrix is derhalve geen blauwdruk 
en dat is tevens een afweging 
geweest om van daaruit er geen 
publiekelijke verwarring over te 
kunnen laten ontstaan. 
Tegelijkertijd hebben wij er wel 
voor gekozen om maximaal inzicht 
te geven in de besprekingen en 
afwegingen die hebben plaats 
gevonden in de afgelopen 
maanden en daarom de keuze de 
beoordelingsmatrix wel ter inzage 
te leggen aan de gemeenteraad.  

 

 
 
PvdA 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Waarom kiezen we hier voor nieuwbouw 
en is dat bij Hogenkamp geen optie? Wat 

We zitten in een zelfde gesprek en 
beoordeling met Hogenkamp als het 
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zijn de afwegingen die hierbij gemaakt 
worden? 
 

proces dat met de Wilhelminaschool 
doorlopen hebben. Beide trajecten zijn 
daarin gelijkelijk opgepakt. Ons 
beleidsuitgangspunt voor alle 
onderwijshuisvesting is vooreerst uit te 
gaan van renovatie. Voor Hogenkamp is er 
nog geen uitsluitsel te geven over de 
definitieve optie en is daarmee ook niet 
gezegd gelet op de ontwikkelingen en 
vorderingen van de afgelopen maanden 
dat nieuwbouw geen optie is. 
Verschillende mogelijkheden, net als 
binnen de haalbaarheidsstudies omtrent 
mogelijke locaties voor de 
Wilhelminaschool, zijn onderwerp van 
gesprek  

Het college stelt dat een leerlingenaantal 
van 270 reëel en structureel is. Gezien 
recente ervaringen met Hogenkamp, de 
recent gepresenteerde cijfers over groei 
van het leerlingenaantal en het belang 
van deze aanname, vragen wij om een 
duidelijke onderbouwing van dit aantal.  
 

In de vaststelling van het leerlingenaantal 
van 270 zijn alle ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren, de toename in het aantal 
leerlingen, de prognose als ook het 
recente onderzoek dat wij hebben laten 
uitvoeren over de ontwikkelingen van de 
leerlingenaantallen, meegenomen. 
Daarmee zijn we gezamenlijk met de 
school tot de vaststelling van het 
leerlingenaantal gekomen. Dit is in 
samenspraak met de Wilhelminaschool 
gegaan. In de locatiestudie is de 
ontwikkeling van het aantal leerlingen op 
de Wilhelminaschool te zien. Tevens is 
hierin opgenomen dat het moet gaan om 
een multifunctioneel, flexibel gebouw en 
inrichting.   

Wat is de alternatieve locatie tijdens de 
bouw en wat zijn evt bijkomende kosten? 
 

De alternatieve locatie c.q. de tijdelijke 
huisvesting tijdens de bouw is onderdeel 
van het vervolg traject. Hier kunnen we op 
dit moment nog geen uitsluitsel over 
geven omdat we eerst een positief besluit 
van de gemeenteraad nodig hebben ten 
aanzien van het voorbereidingskrediet om 
voort te gaan met de definitieve 
planvorming en invulling. De eventuele 
extra kosten voor tijdelijke huisvesting 
zullen worden voldaan uit de reserve 
onderwijshuisvesting.  

 
 
VVD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 
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Wat zijn de kosten voor tijdelijke 

huisvesting en wie draait hiervoor op? 

Komen deze bovenop de bouwkosten voor 

nieuwbouw? 

De kosten voor tijdelijke 
huisvesting zijn nu nog niet 
bekend, dat moet in de volgende 
fase worden uitgezocht omdat dit 
mede afhankelijk is van het type 
tijdelijke huisvesting en 
beschikbaarheid van de tijdelijke 
huisvesting. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de 
financiering van 
onderwijshuisvesting voor het 
primair onderwijs en daarmee 
evenzeer voor de kosten van de 
tijdelijke huisvesting. Deze kosten 
komen boven op de bouwkosten 
van nieuwbouw en zullen worden 
gedekt uit de reserve 
Onderwijshuisvesting.  

 

Wat is het tijdspad? Wanneer aanvang en 

wanneer klaar? Opening school? 

De exacte planning van de 
nieuwbouw is nog niet bekend. Per 
slot van rekening zijn wij eerst in 
afwachting van een positief 
raadsbesluit op het 
voorbereidingskrediet dat 
benodigd is om verdere invulling 
te geven aan een definitief 
projectplan. Een eerste planning 
zal in de vervolgfase samen met 
het schoolbestuur worden 
opgesteld. Het bouwheerschap bij 
afsluiting van de volgende fase 
komt, zoals te doen gebruikelijk, 
bij het schoolbestuur te liggen. 
Daarmee is het schoolbestuur zelf 
verantwoordelijk voor het 
opstellen en bewaken van de 
planning ter realisatie van de 
nieuwbouw. Met een doorlooptijd 
van 2 tot 3 jaar moet zeker 
rekening worden gehouden.  

 

Wordt het aan te vragen krediet in ¾ 2020 

2,8 miljoen? 

Het exacte aan te vragen 
uitvoeringskrediet wordt in de 
volgende fase bepaald. En zal 
tevens ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad voorgelegd 
worden. Zoals aangegeven in de 
locatiestudie, hoofdstuk 6 
Risicoanalyse, gaan we nu uit van 
het normbedrag voor nieuwbouw, 
zoals vastgesteld in door de 
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gemeenteraad vastgestelde  
Integraal Huisvestingsplan 2018. 
Onderdeel van de vervolgfase in 
afwachting van positieve 
besluitvorming door de 
gemeenteraad op 23 april, is het 
specificeren en nader 
onderbouwen van het benodigde 
krediet voor de nieuwbouw. Dus 
een definitief krediet is nog niet 
aan te geven. Dit komt ook, met 
de onderliggende uitwerking van 
de nieuwbouw, terug naar uw 
gemeenteraad voor 
besluitvorming. Uitgangspunt 
hierbij is voor het college de 
vastgestelde norm voor 
nieuwbouw uit het IHP. Daar is het 
voorbereidingskrediet tevens op 
gebaseerd als zijnde een 
percentage van het totaal te 
verwachten krediet voor 
nieuwbouw, gebaseerd op de 
vastgestelde norm.  

 

 
 
SP 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Wat gaf de doorslag voor De locatiekeuze 
Verdilaan 14a t.o.v. de andere 2 locaties?  
 

Er zijn verschillende factoren geweest die 
hebben geleid tot de keuze voor de 
huidige locatie, zoals genoemd staan in 
het raadsvoorstel en de locatiestudie. 
Daarnaast is er in de afgelopen periode 
met het schoolbestuur ook nadrukkelijk 
gesproken over de keuzes en hoe we de 
verschillende criteria ten opzichte van 
elkaar wegen. Belangrijke aspecten daarbij 
zijn onder meer geweest het tijdpad van 
realisatie, draagvlak, binding met de wijk, 
herkomst van leerlingen en afstand tot 
andere scholen. Er is daarmee niet één 
enkel specifiek element dat de doorslag 
gegeven heeft. In overleg met de 
gemeente en het schoolbestuur is de 
beoordelingsmatrix tot stand gekomen. 
Op basis van objectieve gegevens is deze 
matrix ingevuld. Zoals te zien zijn 
gemeente en schoolbestuur tot  een 
gezamenlijk voorkeursscenario gekomen, 
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te weten ‘nieuwbouw op de huidige 
locatie (locatie Verdilaan 14a)’. Ten 
aanzien van de criteria ‘onderwijskundige 
visie’, ‘capaciteit’, ‘locatie’, ‘ruimtelijke 
ordening’, ‘duurzaamheid’ en ‘draagvlak’ 
scoort dit scenario maximaal. 
 

Kan het zijn dat tijdens het opstellen van 
het projectplan blijkt dat er toch beren op 
het pad zijn en er alsnog wordt besloten 
dat er toch een andere locatie zou moet 
komen?  
 

De beoordeling van de locaties en keuze 
voorkeurlocatie is zorgvuldig gemaakt. In 
hoofdstuk 6 van de locatiestudie is 
daarnaast een risicoanalyse toegevoegd.  
Deze risico’s zullen in de vervolgfase nader 
worden uitgewerkt en 
beheersmaatregelen toegevoegd.  
De risicoanalyse moet juist helpen de 
‘beren op het pad’ vroegtijdig te 
herkennen, af te wegen en 
beheersmaatregelen hierop toe te passen. 
En het is daarmee niet waarschijnlijk dat 
mogelijke risico’s doen besluiten dat een 
andere locatie de voorkeur heeft. We 
hebben met de voorliggende 
haalbaarheidsstudie juist al het mogelijke 
gedaan om daar al zoveel mogelijk in te 
voorzien en tot een definitieve 
locatiekeuze te komen. Mede om 
vervolgens zo concreet mogelijk vervolg te 
kunnen geven aan de voorbereidingen en 
daarmee ook zo efficiënt en spaarzaam 
mogelijk om te gaan met het 
voorbereidingskrediet.  
 

Vraag voor insprekers: Is de 
Wilhelminaschool zelf ook blij met de 
gekozen oplossing? 
 

 

 
 
D66 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Voor wanneer is de nieuwbouw gepland 
en loopt dat mogelijk vertraging op door 
de huidige crisis? 
 

De exacte planning van de 
nieuwbouw is nog niet bekend. 
Een eerste planning zal in de 
vervolgfase samen met het 
schoolbestuur worden opgesteld, 
mede gezien het feit dat het 
bouwheerschap bij afsluiting van 
de volgende fase bij het 
schoolbestuur zelf komt te liggen. 
Daarmee wordt het schoolbestuur 
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zelf verantwoordelijk voor het 
opstellen en bewaken van de 
planning. Vanzelfsprekend kunnen 
wij nog niet aangeven of dit door 
de huidige corona crisis vertraging 
op loopt. Vooreerst zijn wij in 
afwachting van een goedkeuring 
op het voorliggend raadsvoorstel 
door de gemeenteraad en daarna 
kan het project opgepakt worden 
in de tweede fase. Gelet op het 
feit dat veel digitaal kan, voorzien 
we daar, vanzelfsprekend in 
afwachting van een positief besluit 
van de gemeenteraad, geen grote 
problemen in de eerste weken na 
het raadsbesluit. Echter, onbekend 
is hoe lang één en ander zal gaan 
duren en welk effect dit heeft op 
partners die we in het 
vervolgtraject nodig hebben zijnde 
aannemers etc. 

 

Voorziet de wethouder geen problemen 
bij het vinden van een vervangende locatie 
tijdens de nieuwbouw? (cf. OBS 
Hogenkamp in hetzelfde deel van 
Doetinchem) 
 

In de locatiestudie, hoofdstuk 6 
Risicoanalyse  is reeds rekenschap 
gegeven aan het feit dat tijdelijke 
huisvesting onderdeel is van de 
opgave van de Wilhelminaschool:  
“Dit scenario, net als de andere 
scenario’s, brengt met zich mee dat 
er moet worden gezocht naar 
tijdelijke huisvesting. Het 
realiseren van een nieuw pand op 
de huidige locatie valt niet te 
verenigen met het veilig lesgeven 
in het oude pand. Daartoe zal 
gemeente zorg moeten dragen 
voor bekostiging van tijdelijke 
huisvesting. Deze kosten zitten 
niet in de normbedragen voor 
onderwijshuisvesting. De meest 
passende invulling hiervan wordt 
nader onderzocht in de volgende 
fase, waarbij bij voorkeur wordt 
gekeken naar het gebruiken van 
bestaand vastgoed.” Overigens 
hebben wij met de school tevens 
gesproken over het bekijken van 
mogelijkheden om dit waar 
mogelijk in te passen. Maar dit zal 
onderdeel zijn van het vervolg. 
Gelet op de huidige 



Vraag- en antwoordmatrix onderwerpen beeldvormende raad 9 april 2020 
 
Voorbereidingskrediet nieuwbouw Wilhelminaschool 
 

beschikbaarheid van 
onderwijslocaties in Doetinchem 
Noord is dit een terecht 
aandachtspunt.  

 

Is bij het vaststellen van het 
leerlingenaantal al rekening gehouden 
met de onlangs bekend geworden 
groeicijfers van het aantal kinderen dat 
geboren gaat worden in Doetinchem dat 
hoger ligt dan eerder werd aangenomen? 
 

De basis van de gewenste 
ontwikkelingen is onderbouwd 
met een leerlingenprognose. 
Gezamenlijk is vastgesteld dat 270 
leerlingen een reële ontwikkeling 
is. Door vooraf rekening te houden 
met een gebouw dat in enige mate 
flexibel is in te richten, kan met 
schommelingen in 
leerlingenaantallen rekening 
worden gehouden. Hier hebben 
wij dus inderdaad rekening 
gehouden met de meest actuele 
cijfers, afgezet tevens tegen de 
ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren op de Wilhelminaschool.  

 

 
 
GroenLinks 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

In de beoordelingsmatrix wordt de optie 
‘uitbreiding en renovatie van het 
bestaande gebouw’ niet meegenomen. 
Waarom is deze optie niet meegenomen 
(hij staat immers wel genoemd in het IHP)? 
Hoe is deze afweging tot stand gekomen? 
We vragen dit ook omdat eerder bij de 
VO-scholen juist gekozen is voor renovatie 
i.p.v. nieuwbouw.  
 

We hebben inderdaad onderzocht, mede 
gelet op de uitgangspunten in ons IHP, of 
renovatie een optie zou kunnen zijn. 
Onafhankelijk onderzoek in een 
vroegtijdig stadium heeft echter 
uitgewezen dat renovatie van het huidige 
schoolgebouw een zeer kostbare en 
praktische onhaalbare optie zou zijn mede 
gelet op de duurzaamheidambities en 
uitgaande van de (B)ENG normen. 
Daarmee is renovatie als verdere 
onderzoeksmogelijkheid in de 
haalbaarheidsstudie niet meegenomen. 
Het was echter voor het overzicht 
duidelijker geweest wanneer dit in de 
locatiestudie nog even expliciet benoemd 
geweest zou zijn. Ter nadere toelichting :  
Bij verduurzaming van een bestaand 
schoolgebouw is het van belang zicht te 
hebben op de (on)mogelijkheden van het 
gebouw. Het verbeteren van het gebouw 
naar Bijna Energieneutraal (BENG) of zelfs 
naar energieneutraal (ENG) brengt veel en 
diverse aanpassingen met zich mee. De 
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basis hierbij is isoleren. Op basis van 
onderzoek; bij het huidige schoolgebouw 
zou de volledige gebouwschil (gevel en 
dak) volledig verwijderd dienen te worden 
en opnieuw te worden opgebouwd om 
aan de isolatiewaarde te komen. De vloer 
zal daarbij ook geïsoleerd moeten worden. 
Daarbij heeft het huidige gebouw 1 
bouwlaag waardoor relatief veel gevel en 
dakoppervlak aanwezig is. Dit draagt 
tevens niet positief bijdraagt aan de 
investeringskosten en exploitatiekosten. 
Daarnaast betekent isoleren ook 
ventileren. Dus een gedegen 
ventilatiesysteem. Daarnaast moet in 
principe het gehele systeem van 
verwarmen, ventileren en koelen worden 
bekeken zodat een goed leer- en 
werkklimaat kan worden gewaarborgd.  
  
Kortom, het gehele gebouw van vloer tot 
dak tot installaties zal volledig aangepast 
moeten worden om aan de 
duurzaamheidseisen te kunnen voldoen.  
 
 

“Argument 2.2: Met deze nieuwbouw 
wordt uitvoering gegeven aan de 
gemeentelijke duurzaamheidsambities?” 
Op welke wijze voldoet deze nieuwbouw 
aan de duurzaamheidsambities? Zal er 
sprake zijn van circulariteit (cradle-to-
cradle en toepassing van hergebruikte 
materialen), wordt er rekening gehouden 
met biodiversiteit (natuur-inclusief 
bouwen) en klimaat (energieneutraal en 
klimaat-adaptief)? 
 

In alle onderwijshuisvestingprojecten, even 
als in andere projecten vanuit de 
gemeente Doetinchem of waar de 
gemeente Doetinchem actief in 
participeert of meedenkt, worden onze 
duurzaamheidsambities en de 
uitgangspunten omtrent duurzaamheid 
expliciet meegenomen. Voor de scholen 
komt hier de frisse scholen norm bij waar 
we ons op richten (onderdeel van gezond 
duurzaam klimaat in de scholen). De 
uitwerking op welke wijze dit het beste 
kan gebeuren wordt in het vervolg traject 
meegenomen, in de definitie fase. Hier 
worden naast de functionele en technische 
eisen tevens specifieke 
duurzaamheidseisen en ambities 
meegenomen als onderdeel van de 
definitieve planvorming. In de 
haalbaarheidsstudies naar de diverse 
locaties is op dit moment vooral gekeken 
naar de mogelijkheden op de locaties en 
in de realisatie van de 
onderwijshuisvesting passend bij onze 
kaders en uitgangspunten omtrent 
duurzaamheid. Energieneutraliteit van het 
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gebouw speelt hierbij een nadrukkelijke 
rol. Daarnaast wordt in de vervolgfase 
samen met het schoolbestuur gewerkt aan 
het opstellen van voorwaarden voor de 
nieuwbouw waarbij circulariteit 
vanzelfsprekend meegenomen wordt. 
Denk hierbij onder meer aan 
mogelijkheden van hergebruik van 
materialen.  

Vindt het college nieuwbouw duurzamer 
dan renovatie van het bestaande gebouw? 
Kunt u in uw antwoord zowel het 
energieneutraal maken van het gebouw 
meenemen als het (her)gebruik van 
grondstoffen en materialen (circulariteit)? 
 

Ja, in dit geval wel. Zie antwoord op vraag 
1.  
 
Zowel het energieneutraal kunnen maken 
van het gebouw als circulariteit zijn, zoals 
bovenstaand benoemd, belangrijke 
elementen in de tweede fase waar we 
over kunnen gaan tot een definitieve 
planvorming. Zoals aangegeven in 
antwoord op uw eerste vraag hebben we 
nadrukkelijk gekeken naar de 
mogelijkheid van hergebruik c.q. renovatie 
van het gebouw. Echter, met in 
achtneming van de benodigde 
verduurzaming en het realiseren van 
(B)ENG (energieneutraliteit) is gebleken 
dat nieuwbouw een betere optie is. 
Derhalve is gekozen voor nieuwbouw in 
plaats van renovatie. In de 
opdrachtverstrekking en verdieping van de 
uitwerking van de nieuwbouw wordt het 
hergebruik van materialen nadrukkelijk 
meegenomen.  

In fase 3 van de planning ligt het 
bouwheerschap bij het schoolbestuur. Hoe 
houden we als gemeente voldoende regie 
én hoe begeleiden we als gemeente het 
schoolbestuur voldoende om een situatie 
zoals bij obs Hogenkamp (wel krediet 
verleend, maar nog geen realisatie van 
een schoolgebouw) te voorkomen? 

In de afgelopen periode hebben de 
Wilhelminaschool en de gemeente 
Doetinchem gezamenlijk in projectvorm 
de haalbaarheidsstuddies opgepakt en ook 
het vervolg van fase 2 en fase 3 zullen we 
gezamenlijk blijven doen. In fase 3 zal 
echter de verantwoordelijkheid 
aangaande planning en realisatie 
verschuiven naar het schoolbestuur, zijnde 
het bouwheerschap. Dit is echter na 
afronding van fase twee waarin we 
gezamenlijk tot een plan, krediet en 
invulling gekomen zijn. De definitieve 
planvorming inclusief het benodigde 
raadskrediet zal als voorstel ook 
terugkomen naar de gemeenteraad. Na 
goedkeuring van de gemeenteraad op het 
beschikbaar stellen van het benodigde 
raadskrediet zijn daarmee de kaders 
waarbinnen het schoolbestuur kan 
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handelen en de afspraken tussen 
gemeente en het schoolbestuur bekend. 
De uitvoering en navolging van de 
afspraken zullen te zijner tijd nauwgezet 
gevolgd worden door de gemeente, 
hetgeen in de samenwerking zoals die nu 
is vorm gegeven naar verwachting geen 
problemen op zal leveren.  

 
 
GBD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Kinderopvangorganisatie Twinkel komt 
terug in het raadstuk en de locatiestudie. 
Er wordt gesproken over wens en intentie 
om te continueren. Zijn er nog bepaalde 
voorwaarden vanuit Twinkel? En hoe 
zeker is het dat ze het gaan continueren? 
 

Er is een commitment en goede 
samenwerking tussen Twinkel en de 
Wilhelminaschool. Beiden werken al jaren 
op constructieve wijze samen. De 
voorwaarden vanuit Twinkel omtrent de 
nieuwbouw van de school zijn geen direct 
onderdeel van het overleg tussen de 
Wilhelminaschool en de gemeente 
Doetinchem omdat de gemeente een 
andere relatie heeft tot 
kinderopvangorganisaties dan tot 
onderwijshuisvesting. Wel vinden wij het 
van belang dat de gedachte en realisatie 
van een Integraal Kind Centrum (school en 
kinderopvang bij elkaar) nadrukkelijk een 
plek krijgt ook in de nieuwbouw. Daarom 
zal in fase 2 de behoefte hieromtrent ook 
meegenomen worden en zal onderdeel 
moeten worden van de plannen.  

Er is een norm voor nieuwbouw € 2400,- 
inclusief btw per m2 BVO. Wat valt er 
allemaal in deze norm? Bijvoorbeeld is dit 
incl. sloopkosten? 
 

De norm voor nieuwbouw is gebaseerd op 
de kosten nodig om nieuwbouw te 
realiseren; sloopkosten en kosten voor 
verkeersmaatregelen en parkeren zitten 
hier niet bij in.  

 
 
ChristenUnie-SGP 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

De normbedragen (per leerling bij 
nieuwbouw ) voor onderwijshuisvesting 
scholen zijn al langer niet toereikend 
m.b.t. de eisen die aan deze gebouwen 
gesteld worden. Daarnaast komen er 
sloopkosten en kosten voor tijdelijke 
huisvesting die ook niet in deze 
normbedragen zitten. 

De normbedragen zoals door de VNG 
aangegeven en landelijk gehanteerd voor 
onderwijshuisvesting zijn inderdaad al 
langere tijd niet toereikend en daar loopt 
reeds langer een discussie over. Echter, in 
de gemeente Doetinchem zoals 
vastgesteld in het Integraal 
Huisvestingsplan 2018 door de 
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Onze vraag is (a) wat betekent dit voor de 
financierbaarheid van deze school en voor 
de toekomstige noodzakelijke nieuwbouw 
van scholen in onze gemeente? En (b) wat 
betekent dat voor de reserve 
onderwijshuisvesting? 
 

gemeenteraad, is het normbedrag voor 
nieuwbouw aanzienlijk bij gesteld. De 
gemeente Doetinchem rekent voor 
nieuwbouw met een reële kostprijs voor 
nieuwbouw uitgaande van een 
energieneutraal gebouw. Laat onverlet de 
bijkomende uitdagingen op het gebied 
van mogelijke extra prijsstijgingen in de 
bouwsector die van extra invloed hiervan 
kunnen zijn. We hebben echter in de 
normprijs wel reeds een aanzienlijke 
verhoging toegepast. Daarmee is met het 
gestelde normbedrag, hetgeen 
uitgangspunt is voor de gehele gemeente 
Doetinchem aangaande nieuwbouw 
onderwijshuisvesting, voorzien in een 
adequate financiering. De definitieve 
uitwerking in fase twee zal laten zien wat 
eventuele aanpalende kosten zullen zijn 
en dit zal ook terug komen bij de 
gemeenteraad wanneer het raadsvoorstel 
voor het benodigde raadskrediet voor de 
daadwerkelijke nieuwbouw voorgelegd 
zal worden. Daarbij wordt eveneens 
rekening gehouden met eventuele extra 
kosten die gemaakt zullen moeten worden 
voor slopen, verkeer en parkeren. Binnen 
de reserve onderwijshuisvesting worden 
de kapitaallasten dan opgenomen en wij 
zullen bij het raadsvoorstel aangaande het 
definitief benodigde raadskrediet voor de 
nieuwbouw aan de Verdilaan zoals te 
doen gebruikelijk hier ook een overzicht 
van geven. Dit kan echter pas op het 
moment dat de daadwerkelijk beoogde 
kosten in beeld zijn. Uitgangspunt van het 
college is het normbedrag zoals dat ook is 
vast gesteld in het Integraal 
Huisvestingsplan 2018.  

De buurtcommissies vraagt aandacht voor 
de parkeerproblemen (die er ook nu al 
zijn). Wordt er rekening gehouden met 
voldoende parkeerplaatsen ( en 
mogelijkheden voor de toekomst) op 
eigen terrein? 
 

De aandacht voor de parkeerproblematiek 
op de huidige locatie en met de huidige 
inrichting van de schoollocatie zal 
nadrukkelijk meegenomen worden in fase 
2. We hebben hier al gesprekken over 
gevoerd met enkele buurtbewoners en we 
zullen hier ook kijken of andere 
mogelijkheden omtrent verkeerrichting en 
/ of parkeren mogelijk zijn. Het parkeren 
op eigen terrein als mede bijvoorbeeld 
werken met een Park en Ride zijn 
mogelijkheden die nog verder onderzocht 
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moeten worden en onderdeel zijn van fase 
2.  

 
 
LBD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Niet alleen de Wilhelminaschool maar ook 
de Hogenkampschoolschool heeft een 
huisvestingsprobleem. 
 
Heeft u een oplossing overwogen om 
beide huisvestingsproblemen in één keer 
op te lossen door bv voor beide scholen op 
één plek een nieuwe school te bouwen? 
 

Zoals in de informatieve raad van februari 
jongstleden met de gemeenteraad 
gedeeld zijn de 
onderwijshuisvestingsproblemen op 
verschillende terreinen een uitdaging voor 
ons. Daarin bekijken wij inderdaad 
verschillende mogelijkheden en staan wij 
zeer positief tegenover samenwerkingen 
tussen scholen en het waar mogelijk 
samen realiseren van huisvesting voor de 
scholen. In deze specifieke situatie hebben 
we echter te maken met twee basisscholen 
die beiden qua basislocatie uit een ander 
voedingsgebied komen; de leerlingen 
komen overwegend uit andere delen van 
de wijken. Het samenbrengen van de 
scholen daarin op één centrale locatie 
brengt dan met zich mee dat beide 
scholen de wijkfunctie dreigen te 
verliezen. Zowel bij Hogenkamp als bij de 
Wilhelminaschool, hetgeen begrijpelijk is 
voor basisonderwijs en onderschreven 
wordt door de gemeente, hechten zeer 
aan hun plek en functie in de wijk. Zoals 
ook aangegeven in de beantwoording op 
de vraag van het CDA is de oplossing 
overwogen, niet zo zeer enkel tussen 
Hogenkamp en de Wilhelminaschool maar 
bijvoorbeeld ook in samenwerking met 
het speciaal basisonderwijs, maar heeft dit 
om verschillende redenen niet tot een 
oplossing geleid.  

Volgens onze informatie wil dhr. Vriezen 
zijn tuincentrum verkopen. Dit is gedeeld 
op 18 februari, tijdens de bijeenkomst in 
de sky-zone bij  “hoe ziet uw buurt eruit in 
2040”. In aanwezigheid van wethouder 
Lambregts. 
Ook naar het idee van de LBD zou dit een 
prima plek zijn voor beide scholen.  
De ontsluiting kan rechtstreeks op de 
Kennedylaan. Beide buurten worden niet 
meer belast met breng en haal verkeer.  

Dit is een zeer interessant punt en het is 
zeker een ontwikkeling die onze aandacht 
heeft. Zoals aangegeven zijn wij een groot 
voorstander van het in breder perspectief 
bekijken van de verschillende 
mogelijkheden die er zijn voor niet alleen 
de vraagstukken omtrent de 
onderwijshuisvesting. Wij zijn zeer bekend 
met deze mogelijkheid en er worden op 
dit moment in breed perspectief, mede 
gelet ook op hetgeen u aanhaalt 
aangaande woningbouw, gesprekken 
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Extra kosten kunnen worden opgevangen 
door de vrijkomende grond te verkopen 
voor huizenbouw. En mogelijk is het hele 
terrein van Vriezen ook niet nodig en 
kunnen hier ook huizen en 
wijkvoorzieningen worden gebouwd. 
(Volgens het inbreidingsprincipe) 
 
- Is dit voorstel gedeeld in het college? 
- Bent u bereid om naar een oplossing 

te zoeken waarbij beide scholen (met 
ruimte voor een extra school?) 
eventueel in een IKC vorm op het 
terrein van Vriezen gesitueerd  
worden.? 

- Gaat u hier inzet voor plegen? 
- Bent u bereid de mogelijkheid voor 

woningbouw  op beide locaties te 
onderzoeken? 

 

gevoerd. Hier behoeft wel enige aandacht 
dat het een locatie betreft die 
vanzelfsprekend niet in eigendom van de 
gemeente is en de eigenaar van het 
terrein zelf met plannen kan komen 
aangaande een eventuele ontwikkeling 
van het terrein. Wij zitten echter aan onze 
kant zeker niet stil en zien mooie kansen 
voor dit gebied. Met volledige inzet. Laat 
onverlet dat het echter geen oplossing is 
voor de Wilhelminaschool. De 
Wilhelminaschool betrekt kinderen uit 
verschillende postcode gebieden maar is 
boven alles vooral een school die 
gerelateerd is aan de eigen wijk. De 
locatie Vriezen ligt te ver uit de wijk en 
daarmee kan de Wilhelminaschool geen 
wijkfunctie meer vervullen en gaat een 
basisschool in dat deel van Doetinchem 
verloren waar we zien dat er in de 
afgelopen jaren een stijging van het 
aantal leerlingen heeft plaatsgevonden.  

 
 
PvLM 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Wanneer er geen tijdelijke huisvesting in 
bestaand vastgoed gevonden kan worden 
zal er een tijdelijke huisvesting 
gerealiseerd moet worden, wat zullen 
daarvan de meerkosten zijn? 
 

De kosten voor de tijdelijke huisvesting 
zijn op dit moment nog niet aan te geven 
aangezien nog onbekend is of en hoe de 
tijdelijke huisvesting vorm gegeven zal 
worden. Dit is onderwerp van gesprek in 
de tweede fase. We moeten echter eerst 
een positief raadsbesluit hebben op het 
benodigde voorbereidingskrediet om 
verder te kunnen met de uitwerkingen van 
de plannen, waar tijdelijke huisvesting een 
belangrijk onderdeel in is. De financiering 
van tijdelijke huisvesting zal gebeuren 
vanuit de reserve onderwijshuisvesting.  

 
 
 
 


