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Huisvestingsoverzicht onderwijs 2020 
 
Volgnummer:   47102 
Datum aanvraag:  30 januari 2019 
School:   CBS De Regenboog 
BRIN nummer:   10IJ 
Schoolbestuur:   PCPO 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

Vervangende nieuwbouw en renovatie  
 

ten behoeve van basisschool De Regenboog 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

Vervangende nieuwbouw en renovatie van De Regenboog  
 

te plaatsen op het huisvestingsoverzicht onderwijs 2020. 
 

  
Argumenten 
De aanvraag komt voort uit de Pilot beheersbare onderwijshuisvesting. Daarin wordt onderzocht of 
deze school gerenoveerd kan worden. In het kader daarvan heeft een NEN 2673 onderzoek 
plaatsgevonden. De pilot  is nog niet afgerond en renovatie is ook nog geen voorziening in de 
verordening. Vorig jaar is aan de minister van onderwijs door PO-raad, VO-raad en VNG voorgesteld 
om renovatie in de wet op te nemen en er een onderwijshuisvestingsvoorziening van te maken. De 
reactie van de minister wordt in 2020 verwacht. De Regenboog komt qua leeftijd wel als een van de 
eersten aan de beurt voor vervanging/renovatie. De oudste delen zijn meer dan 60 jaar oud. Vanwege 
de cultuurhistorische waarde is sloop en vervangende nieuwbouw niet gewenst. Het schoolbestuur 
wenst renovatie van het oudste gedeelte. Het schoolbestuur vraagt om later bijgebouwde delen van 
het gebouw te vervangen. In afwachting van wetswijziging bereidt het schoolbestuur het plan voor 
renovatie en vervanging verder voor en zal voor een volgend huisvestingsprogramma de aanvraag 
wederom indienen. 
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Volgnummer:   47617 
Datum aanvraag:  30 januari 2019 
School:   OBS De Reijer 
BRIN nummer:   14MU 
Schoolbestuur:   OZHW 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

Uitbreiding met 1 tijdelijke groep 
 

ten behoeve van basisschool De Reijer 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

Uitbreiding met 1 tijdelijke groep van OBS De Reijer 
 

 
te plaatsen op het huisvestingsoverzicht onderwijs 2020 
 

  
Argumenten 
OZHW vraagt tijdelijke huisvesting voor de 14e groep aan. Het schoolgebouw heeft een capaciteit van 
15 lokalen. Volgens de prognose heeft de school recht op huisvesting van 13 groepen permanente 
huisvesting en voor de 14e groep tijdelijke huisvesting. De capaciteit van het gebouw is hiervoor 
voldoende en er is geen uitbreiding nodig. De school heeft twee lokalen van het schoolgebouw 
verhuurd aan kinderopvang. Er is hiervoor geen toestemming aan het college gevraagd en verleend. 
De huurovereenkomst die het schoolbestuur hiervoor heeft gesloten met de kinderopvangorganisatie 
is van rechtswege nietig.  
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Volgnummer:   47619 
Datum aanvraag:  30 januari 2019 
School:   OBS De Noord 
BRIN nummer:   14BV 
Schoolbestuur:   OZHW 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

Uitbreiding met 1 tijdelijke groep 
 

ten behoeve van basisschool De Noord 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

Uitbreiding met 1 tijdelijke groep van OBS De Noord 
 

 
te plaatsen op het huisvestingsoverzicht onderwijs 2020 
 

  
Argumenten 
OZHW vraagt tijdelijke huisvesting voor de 11e groep aan. Het schoolgebouw heeft een capaciteit van 
12 lokalen. Volgens de prognose heeft de school recht op huisvesting van 10 groepen permanente 
huisvesting en voor de 11e groep tijdelijke huisvesting. De capaciteit van het gebouw is hiervoor 
voldoende en er is geen uitbreiding nodig. De school heeft twee lokalen van het schoolgebouw 
verhuurd aan kinderopvang. Er is hiervoor geen toestemming aan het college gevraagd en verleend. 
De huurovereenkomst die het schoolbestuur hiervoor heeft gesloten met de kinderopvangorganisatie 
is van rechtswege nietig.  
 
 
 
 


