
Beeldvormende raadsbijeenkomst – donderdag 13 februari 2014 
 
Agendapunt 2 : krediet nieuwbouw basisschool en accommodatie VVG’25 
Gaanderen. 
 
Geachte leden van de fractie. 
 
Al jaren geleden hebben drie onderwijsstichtingen in de regio (IJsselgraaf, 
Gelderveste en PRO8) een zgn. vlekkenplan opgesteld voor de spreiding van 
basisscholen o.a. in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Doel was (en is nog 
steeds) het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in (in alle opzichten) gezonde 
scholen. Er is gekozen voor het concept van één sterke basisschool in elke grotere 
dorpskern of wijk. 
Inmiddels hebben de stichtingen al een deel van deze ambitie kunnen realiseren. De 
krimp (ontgroening) heeft de gewenste ontwikkelingen een extra versnelling 
gegeven. Er zijn goede voorbeelden van fusietrajecten in Terborg, Wolfersveen, 
Steenderen, Oosseld, Doetinchem-Noord/Overstegen. 
 
 
* een fusieschool in de wijk Oosseld/bloemenbuurt ( een combinatie van de christelijke Julianaschool 
met de katholieke school De Vijverberg, nu De Zonneboom). 
* een fusieschool in Terborg (een combinatie van de openbare school De Vlieger, de katholieke 
scholen De Rietborgh en St.Joris, nu Dynamiek geheten). 
* een fusieschool in Wolfersveen (een combinatie van scholen in Bronckhorst Oost) 
* een fusieschool in oprichting in Steenderen (een samenvoeging van de katholieke school 
St.Willibrordus in Olburgen, de openbare basisschool De Steenuil in Steenderen, de christelijke school 
De Akker in Steenderen, de katholieke school St.Joannes in Steenderen en de katholieke school 
St.Martinus in Baak, oplevering in 2015). 
* een fusieschool in oprichting in Overstegen / Noord ( een samengaan van de katholieke school Het 
Palet en de openbare school Overstegen, oplevering in 2015). 
* Voor de wijk De Huet en een aantal kernen in Bronckhorst worden plannen 
ontwikkeld. 

 

 
Binnen deze kaders kunt u de voorgenomen fusie in Gaanderen zien. Ook daar 
willen we één sterke dorpsschool realiseren voortkomend uit de huidige drie scholen: 
Augustinus, St.Martinus en Wis en Wierig. 
Tot onze spijt heeft het college van B en W u voorgesteld een nieuwe school te 
bouwen uitsluitend ter vervanging van de gebouwen van de Augustinus en de 
St.Martinus. Wis en Wierig valt hier dus buiten. 
Op basis van signalen van de wethouder over de onhaalbaarheid van extra 
financiering voor nieuwbouw voor de drie Gaanderense scholen  heeft de stichting 
IJsselgraaf enige maanden geleden besloten de fusiegedachte los te laten en 
basisschool Wis en Wierig zelfstandig door te laten gaan.  
 
In het collegevoorstel worden argumenten genoemd ter onderbouwing van het 
voorliggende voorstel. Op enkele daarvan willen we hier verder in gaan. 
Er wordt gesproken van de restant boekwaarde Wis en Wierig van 700.000,--. 
Aangezien we de nieuwe school niet te groot willen bouwen om toekomstige 
leegstand te voorkomen, willen we, ingeval een fusie van alle Gaanderense scholen, 
de komende 5 tot 6 jaren gebruik blijven maken van het huidige gebouw van Wis en 
Wierig. Pas op het moment dat we het leerlingaantal van 400 hebben bereikt, kunnen 



we alle kinderen in het nieuwe schoolgebouw opvangen.  
Door het langer gebruik als dislocatie (tot 2020) zal de boekwaarde van Wis en 
Wierig verminderen en dus bij overdracht aan de gemeente lager uitvallen dan het 
bedrag dat het College noemt. 
 
De kosten van een dislocatie worden niet door de landelijke overheid in de 
bekostiging vergoed, maar door het schoolbestuur gedragen. Die investering is 
vanuit het oogpunt van de gewenste fusie in 2015 en de daaraan verbonden 
kwaliteitswinst te verantwoorden. Het permanent in stand houden van een dislocatie 
is voor onze stichting financieel niet verantwoord, omdat we voor hiervoor geen 
enkele rijksvergoeding ontvangen. 
 
Daarnaast noemt het college het verschil in bouwkosten. In onze berekening 
bedraagt die minder dan de genoemde € 700.000,-- Volgens de laatste prognoses 
zal het aantal leerlingen in Gaanderen dalen tot maximaal 4001. Dat is 100 leerlingen 
meer dan de aanname in het collegevoorstel (gebaseerd op het leerlingaantal van 2 
scholen), die de grondslag vormt de financiële onderbouwing. Dat betekent 4 extra 
lokalen en dat vraagt een extra financiering van € 570.000,--.2 De € 700.000 is 
gebaseerd op 125 leerlingen meer oftewel 5 lokalen. 
Graag willen we mogelijkheden onderzoeken of er voor het ontbrekende bedrag 
dekking gevonden kan worden, hetzij binnen de gemeentelijke financiën, hetzij door 
externe financiering door investeerders (pensioenfondsen b.v.) of provinciale 
subsidie (nieuwe mogelijkheden in het kader van Leefbaarheid en 
gemeenschapsvoorzieningen). Het schoolbestuur mag van het ministerie van OCW 
niet zelf in huisvesting investeren. 
 
Het college vermeldt ook dat er geen alternatieve bestemming voor Wis en Wierig is. 
Wij zijn van mening dat we het gebouw nog enige jaren voor het onderwijs nodig 
hebben en dat er rond 2020 mogelijkheden zijn om het gebouw voor andere 
doeleinden in te zetten. De huidige gebouwen van de Augustinus en St.Martinus zijn 
naar onze mening niet meer te gebruiken. 
Een sprekend voorbeeld van een oud schoolgebouw staat in Terborg: de oude 
St.Jorisschool staat al enige jaren leeg en verpaupert zienderogen. Wie wil dit soort 
gebouwen hebben? 
 
Onderwijskwaliteit. 
Het verschil tussen het collegevoorstel en ons voorstel kunnen we het beste 
illustreren aan de hand van de schoolorganisatie. 
Twee scholen naast elkaar met 300 en 100 leerlingen zijn ieder voor zich niet in staat 
een optimale organisatie te realiseren met als gevolg veel combinatiegroepen. Met 
Passend onderwijs in zicht en ons voornemen zoveel mogelijk kinderen met extra 
zorg uit Gaanderen in het dorp zelf adequaat onderwijs te geven (en daarmee en 
passant de kosten van leerlingenvervoer te reduceren) is het onderwijs gebaat bij 
een stevige organisatie met veel expertise en onderwijskundige mogelijkheden. 
Een fusieschool met 400 leerlingen geeft meer mogelijkheden, kent geen tot weinig 
combinatiegroepen, geeft bundeling van expertise en goede (efficiënte) contacten 

                                                           
1
 Het College gaat uit van 425 leerlingen. Onze berekeningen op basis van de nieuwste cijfers komen beduidend 

lager uit: maximaal 400 leerlingen in 2020. Het gemiddeld aantal geboorten bedraagt de laatste drie jaren 42! 
2
 Berekening gemeente Doetinchem. 



met externe partijen als kinderopvang, sportverenigingen, bibliotheek etc. Kortom: 
een sterke dorpsschool als bindende partij in de Gaanderense gemeenschap. 
 
 
Marktaandelen. 
De aannames wat betreft prognoses e.d. zijn gebaseerd op de huidige verdeling van 
leerlingen over de scholen. Maar wat gebeurt er als door de aantrekkingskracht van 
een gloednieuwe school meer leerlingen naar de fusieschool Augustinus/St.Martinus 
gaan en minder naar Wis en Wierig? Dan komen de verhoudingen in 
leerlingaantallen anders te liggen, b.v. 325 - 75. En dat betekent dat een deel van de 
leerlingen van de fusieschool Augustinus/St.Martinus door de gemeente naar het 
gebouw van Wis en Wierig wordt verwezen. Dan zijn er in het gebouw van Wis en 
Wierig twee scholen gehuisvest. 
In het collegevoorstel wordt geschreven, dat bij de locatiekeuze rekening is 
gehouden met de optie om op termijn de huidige locatie van Wis en Wierig op te 
heffen en de nu te bouwen voorziening uit te breiden. De vraag hierbij is wanneer dat 
moment bereikt wordt en wanneer het argument van de restant boekwaarde niet 
meer gebruikt wordt om uitbreiding van de nieuwe school te weigeren.  
 
Verzoek. 
Het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek “PRO8” verzoekt u 
het gevraagde voorbereidingskrediet toe te kennen met als extra opdracht aan 
het College van B en W om samen de mogelijkheden van extra financiering te 
onderzoeken met als doel de drie Gaanderense scholen ingaande de 
ingebruikname van de nieuwbouw in één gebouw te huisvesten. Als blijkt dat 
het mogelijk is aanvullende financiering te vinden om de nieuwbouw passend 
te maken voor een gezamenlijk start van de drie Gaanderense scholen, dan zal 
IJsselgraaf haar standpunt om Wis en Wierig als zelfstandige school te laten 
voortbestaan in overleg met alle betrokken partijen heroverwegen en de 
mogelijkheden van een scholenfusie van Wis en Wierig, Augustinus en 
St.Martinus opnieuw onderzoeken. 
 
G.Gerritsen 
Algemeen directeur-bestuurder  PRO8 
 

 


