Verslag vergadering Stuurgroep Brede School West d.d. 18 september 2007
in het gemeentehuis van Leiderdorp
Aanwezig:

Afwezig:
Locatie:

Agenda
punt
1.

Peter Glasbeek (PG, wethouder onderwijs/ voorzitter) Ferdinand Vroon (FV, PCSV), Hans
van Dijk (HvD, OBSG), Lucie van Aubel (LvA, SKOL), Johan Vriesema (JV, SKL), Wim
Kaandorp (WK, projectleider), Henk Blaaubeen (HB, SCw), Vincent Snels (VS, Minos en
Twisk) en Noortje Dekker (verslag)
Kees Wassenaar (KW, wethouder), Ton van Nuland (TvN, SKOL)
Gemeentehuis Leiderdorp

Actie
Opening en mededelingen
• Wethouder P. Glasbeek opent de vergadering.
• Wethouder K. Wassenaar (vakantie) en de heer T. van Nuland zijn verhinderd.

2.

Ingekomen stukken
Geen.

3.

Verslag stuurgroepvergadering 27 juni 2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
-

4.

Concept rapport “Actualisatie ruimtelijk programma van eisen BSW”
Het nu voorliggende rapport is sterk verbeterd ten opzichte van het vorige concept. In
algemene zin kunnen de stuurgroepleden zich hierin vinden. De volgende punten worden nog
aan de orde gesteld:
FV merkt op dat de ruimtes krap zijn bemeten. Voorts ontbreekt er een vertaling naar ruimtes
voor de BSO. VS zegt hierop dat de onderwijshuisvesting is gekoppeld aan de
onderwijshuisvestingsverordening.
PG wil liever geen tijdelijke lokalen, maar meteen permanente huisvesting, zodat een flexibel
ruimtegebruik ontstaat om o.a. toekomstige groei te kunnen opvangen. Op deze wijze kan
flexibel worden ingespeeld op toekomstige veranderingen. Voor de gemeente nadelige fouten
die in het verleden zijn gemaakt door een te rigide omgaan met de lange termijn
leerlingenprognose moeten we nu vermijden. De definitieve opgaven en prognoses zullen
uiteraard bij de definitieve besluitvorming nog worden afgestemd met de regelgeving. De
conceptnota zal hierop worden aangepast.
HvD zegt naar aanleiding van een overleg met Catalpa dat de bezettingsgraad voor
tussenschoolse opvang hoog is (300 kinderen). De in het concept programma opgenomen
oppervlakte van 50 m² voor 100 kinderen is dan ook niet realistisch en dient te worden
bijgesteld.
Op verzoek van WK zullen de directies van de scholen de ruimtebehoefte en geschatte
behoefte aan tussenschoolse opvang aan het eind van deze week aanleveren.
JV geeft aan dat er rekening gehouden moet worden met een forse groei voor de komende
12 maanden. VS zal tussentijds contact hebben over de opgave en de ruimtebehoefte met de
scholen en SKL. De resultaten zullen worden verwerkt in de rapportage.

V. Snels

Scholen

V. Snels

Met inachtneming van voornoemde wijzigingsvoorstellen besluit de stuurgroep BSW tot
vaststelling van het rapport “Actualisatie ruimtelijk programma van eisen BSW”.
WK deelt met dat het onderdeel beheer en exploitatie in de komende tijd nader wordt
uitgewerkt. Desgevraagd delen de vertegenwoordigers van de scholen en SKL mede dat zij
hiervoor het aanspreekpunt zijn.
5.

Concept Programma van Eisen BSW
Een opzet is gemaakt voor een Programma van Eisen. In overeenstemming met het
raadsbesluit van 11 juni 2007 zal het concept eerst aan de raad (na de
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begrotingsbehandeling) worden aangeboden. Het concept heeft een aantal overeenkomsten
met de “actualisatie ruimtelijke Programma van Eisen BSW”. Het nu voorliggende stuk betreft
echter het programma van eisen voor het hele plangebied.
De leden kunnen instemmen met de voorliggende opbouw van het concept.
PG vraagt of de wijzigingen geblack-lined aangegeven kunnen worden om te voorkomen dat
alle tekst opnieuw gelezen moet worden. Ook kritisch kijken naar toevoegingen.
JV merkt op dat het aantal m² bij de rondvraag van de vorige keer is blijven staan en wil het
graag op een later moment bespreken.
6.

7.

8.

Voorstel tot externe inhuur procesondersteuning voor scholen in verband met
begeleiding samenwerking
De stuurgroep stemt in met het voorstel en de daarin opgenomen kostenverdeling (50%
gemeente, 45% scholen en 5% SKL) met inachtneming van de volgende kanttekeningen:
• De opdracht aan Minos en Twisk zal door een schoolbestuur worden gegeven. De
gemeente zal als aanspreekpunt fungeren om versnippering tegen te gaan.
• Opdracht wordt pas verleend, nadat de offerte van Minos en Twisk akkoord is bevonden
door de stuurgroepleden. In de offerte van Minos en Twisk zal een duidelijk tijdsschema
worden opgenomen betreffende de uit te voeren werkzaamheden. WK zal de offerte aan
de stuurgroepleden toesturen.
• Na een halfjaar zal een evaluatie plaatsvinden, waarna besluitvorming kan plaatsvinden
over een eventuele voortzetting.
Communicatie
Esther Rijnders heeft een opzet gemaakt voor een eerste informatiebijeenkomst, die door de
stuurgroep wordt georganiseerd. De leden kunnen instemmen met de voorgestelde aanpak.
De verdere voorbereiding zal in overleg met de projectgroep door de afdeling communicatie
van de gemeente ter hand worden genomen.
De datum van de bijeenkomst wordt bepaald op 7 november 2007 (na de
begrotingsbehandeling van de gemeenteraad op 31 oktober 2007). De bijeenkomst wordt
gehouden in het Visser ’t Hooft lyceum.

E. Rijnders

Rondvraag
VS deelt mede dat uit zijn ervaringen met realisatie van scholen elders er behoefte is aan een
goede communicatie tussen gebruikers en instellingen tijdens het bouwproces. Deze
suggestie wordt voorlopig voor kennisgeving aangenomen, omdat de realisatiefase nog niet
aan de orde is.
WK merkt op dat eerder is overeengekomen dat de drie scholen 50% van de kosten van de
opdracht aan Minos en Twisk voor het opstellen van een ruimtelijke Programma van Eisen
voor haar rekening zouden nemen. Nu het eerste deel van de rapportage is afgerond zal hij
deze kosten declareren bij de drie scholen. De vertegenwoordigers van de scholen gaan
hiermede akkoord.

9.

M. en T./
W. Kaandorp

Datum volgende vergadering
Dinsdag 30 oktober 2007, aanvang 12.00 uur tot 13.30 uur. (inclusief lunch) in het
gemeentehuis van Leiderdorp. De vergaderingen van 10 oktober 2007 en 21 november 2007
vervallen.

W. Kaandorp

Allen
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