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MOTIE 

 
Onderwerp: Huisvesting PCB De Schakel  
 
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 31 januari 2021, naar aanleiding van het 
raadsvoorstel “Onderwijshuisvesting openbare basisschool Twister" (nummer 76/21), 
 
 
Kennis genomen hebbend van: 

 De brief van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Vinkeveen (De Schakel) 
van 24 november 2021 inzake hun tekort aan huisvesting 

 De beantwoording van onze vragen in eerste termijn (bij commissie 12-1-22) en onze aanvullende 
vragen over de bezetting van de Jozefschool Vinkeveen (bij commissie 17-1-22) 

 
Overwegend: 

 Het college voorstelt om de door AURO tbv lokaaluitbreiding van de Twister oneigenlijk gebruikte 
gelden alsnog te vergoeden 

 Het college dat voorstelt ondanks dat op dit moment de leerlingaantallen daar nog geen recht op 
geven (er wordt zelfs een lokaal verhuurd aan kinderopvang) 

 Het college dat voorstelt ondanks het feit dat het bestuur van AURO willens en wetens gelden heeft 
besteed op een wijze die strijdig is met de regelgeving 

 Tegelijkertijd de Schakel in Vinkeveen aantoonbaar ruimte te kort komt ten opzicht van het 
leerlingaantal (zie tabel) 

 De Schakel in de achterliggende jaren regelmatig huisvesting uit eigen middelen betaald heeft 
o In 2012: € 383.000 voor nieuwbouw 
o In 2020: € 40.000 voor noodlokalen 
o In 2021: € 240.000 voor permanente uitbreiding  

 Het college desondanks de Schakel verwijst naar leegstand in andere scholen terwijl het college dat 
niet vraagt van de Twister. 

 Als gevolg van de plannen van de Pijlstaartschool (gebruik maken van meerdere lokalen in de 
Jozefschool) het zeer de vraag is of daar voor de Schakel überhaupt nog plek is; zeker niet op de 
(midden)langere termijn als het ruimtetekort conform de verwachtingen verder oploopt.  

 Gezien de langjarige (15 jaar) prognose er ook recht is op permanente uitbreiding. 
 
Tevens overwegend 

 De Schakel zich in de afgelopen jaren als een zeer constructieve school heeft opgesteld en altijd 
bereid is geweest om zelf ook (fors) te investeren uit eigen middelen (die daarmee niet ingezet 
kunnen worden voor versterken van de kwaliteit van onderwijs) 

 Ook nu de Schakel niet het volle pond vraagt, maar wel een substantiële bijdrage van de gemeente 
(ca 70%) 

 De Schakel zich al die jaren ook netjes aan de spelregels gehouden heeft en constructief overleg 
gevoerd heeft met de gemeente.  

 De Schakel zich door de groei genoodzaakt zag om deze investeringen in een permanent lokaal te 
doen door onduidelijkheid rondom de huisvesting in Vinkeveen alsmede de eis van de gemeente om 
de noodlokalen te verwijderen. 

 
 
Verzoekt het college 

 Op zeer korte termijn met de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Vinkeveen in 
overleg te treden om te komen tot een overeenkomst voor het financieren van een substantieel deel 
van de kosten van het permanente lokaal wat reeds in 2021 voor de Schakel is gebouwd. 

 De raad over de uitkomsten daarvan zo spoedig mogelijk te informeren.  
 
 
 
Fractie ChristenUnie/SGP 
W.H.P. Stam 
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Uit: nota “Huisvesting scholen Vinkeveen” van 25 mei 2021 

 
Bron: Opgave De Schakel in hun brief van 24-11-2021 
 
 
Capaciteit Jozefschool: 
Aantal lokalen     7 
In gebruik door Jozefschool   4* 
In gebruik door andere partijen   3 
Resteert (voor eventueel gebruik Schakel) 0 
* aantal leerlingen Jozefschool neemt toe, waarmee op termijn mogelijk 5e lokaal nodig is.  
Bron: beantwoording vragen CU-SGP 17-1-2022. 


