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Overzicht Onderwijshuisvesting 2019 
 
 
Volgnummer:   4812 
Datum aanvraag:  30 januari 2018 
School:   CBS De Wingerd/Klimop-centrum 
BRIN nummer:   09UK 
Schoolbestuur:   PCPO 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

(voorbereidingskrediet voor) de vervangende nieuwbouw van de dislocatie van De 
Wingerd, Mr. Treubstraat 3 ten behoeve van 6 groepen 
 

ten behoeve van basisschool De Wingerd 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

(voorbereidingskrediet voor) de vervangende nieuwbouw van de dislocatie van De 
Wingerd, Mr. Treubstraat 3 ten behoeve van 6 groepen 

 
af te wijzen en te plaatsen op het Overzicht 2019 
 

  
Argumenten 
De aanvraag is gebaseerd op de bouwkundige staat van het schoolgebouw Mr. Treubstraat 3. De 
aangeleverde rapportage voldoet niet aan de eisen die de verordening voorzieningen 
onderwijshuisvesting daaraan stelt. Om deze reden alleen al moet het verzoek worden afgewezen. 
Deze rapportage bevat daarnaast bijna uitsluitend elementen die behoren tot het onderhoud dat voor 
rekening van het schoolbestuur komt. 
Alhoewel de in het schoolgebouw gevestigde school opereert als een zelfstandige eenheid is het 
feitelijk een dislocatie van basisschool De Wingerd. De geldende verordening vermeldt dat 
“vervangende nieuwbouw niet noodzakelijk wordt geacht voor dislocaties. Slechts in bijzondere 
omstandigheden kan anders worden beslist, zulks na overleg met het schoolbestuur en ter 
beoordeling van het college”. 
Het schoolbestuur is medegedeeld bij de beoordeling van het aanstaande verzoek voor de vervanging 
van het hoofdgebouw van De Wingerd de vervanging van het gebouw Mr. Treubstraat 3 te zullen 
meenemen. 



Overzicht 2019 2 

Volgnummer:   4834 
Datum aanvraag:  30 januari 2018 
School:   CBS De Fontein 
BRIN nummer:   11MP 
Schoolbestuur:   PCPO 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

voorbereidingskrediet voor de uitbreiding ten behoeve van 2 groepen 
 

ten behoeve van basisschool De Fontein 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 
een voorbereidingskrediet voor de uitbreiding ten behoeve van 2 groepen 
 
te plaatsen op het Overzicht 2019. 
 

  
Argumenten 
De uitbreiding vraagt geen lange voorbereidingstijd. De kosten van voorbereiding kunnen worden 
gedekt uit het beschikbaar te stellen krediet voor de uitbreiding. 
 


