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Onderwerp
tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting Kindcentrum Kiezelrijk

Steenbergen; 21 juni 2022

Aan de Raad,

Op 1 november 2021 hebben wij een aanvraag ontvangen voor uitbreiding van Kindcentrum 
Kiezelrijk in de kern Steenbergen. Het leerlingenaantal van deze school groeit dusdanig snel, dat 
men vanaf schooljaar 2022-2023 twee extra lokalen nodig heeft. De aanvraag is ingediend door 
het schoolbestuur van Stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basisonderwijs). Op grond van de 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen 2021 is de gemeente 
verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. In afwachting van definitieve keuzes in het 
integraal huisvestingsplan (IHP) wordt op dit moment gekozen voor een tijdelijke oplossing voor 
de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024.
Met dit schrijven informeren wij u over het proces dat is doorlopen om op relatief korte termijn 
te komen tot (tijdelijke) uitbreiding van huisvesting voor Kindcentrum Kiezelrijk.

Achtergrond
Algemene situatieschets
» Kindcentrum Kiezelrijk is gesitueerd aan de Stadshillen in Steenbergen; tegen het stadspark 

aan. Het schoolgebouw is 51 jaar oud.
« Het schoolgebouw huisvest daarnaast kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse

opvang van Mamaloe en enkele dagdelen per week ook logopedie/fysiotherapie t.b.v. zorg in 
de school. De intensieve samenwerking met Mamaloe, logopedie en fysiotherapie ten 
behoeve van de aansluiting voorschool/vroegschool en passend onderwijs, vraagt nabijheid 
van deze partners, aldus het schoolbestuur. De school en haar partners werken daarmee toe 
naar een (integraal) kindcentrum (zie bijlage 2210523: aanvullende aanvraag bij uitbreiding 
Kindcentrum Kiezelrijk).

» De kinderopvang/peuteropvang-groep van Mamaloe is gehuisvest in een ruimte die als 
onderwijslokaal is aangemerkt. Peuters worden nu al opgevangen in de BSO-ruimte. Er is 
sprake van wachtlijst voor zowel jonge kinderen als zij-instromers. De BSO en andere 
ondersteunende diensten zijn ondergebracht in kantoorruimtes.

« De school heeft geen wens om heel groot te worden; men heeft een perspectief van
maximaal 200 leerlingen. Wel is er de wens om de inpandige kinderopvang te behouden, in 
het kader van een doorgaande leerlijn. Dit is met name van belang voor jonge kinderen die 
gebruik maken van voorschoolse educatie (VE), in het kader van onderwijskansen.

» De school maakt onderdeel uit van het schoolbestuur van Stichting ABBO (Algemeen 
Bijzonder Basis Onderwijs)
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Proces
» In juli 2021 zijn er nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. Deze zijn gedeeld met de 

schoolbesturen in het primair onderwijs van Steenbergen.
» Tijdens de REA van 9 september 2021 (bestuurlijke regionale educatieve agenda - overleg 

met schoolbesturen) heeft de bestuurder van ABBO aangegeven met de gemeente in 
gesprek te willen over (tijdelijke) uitbreiding van huisvesting, in verband met een groeiend 
leerlingenaantal.

» Op 28 september heeft vervolgens een ambtelijk gesprek plaatsgevonden met de 
schooldirecteur en ondersteunende dienst onderwijshuisvesting van ABBO. Hierin is 
besproken

o Signaal van leerlingengroei en urgentie
o Toezegging gemeente om een extra doorrekening voor leerlingenprognose uit te 

laten voeren voor Kindcentrum Kiezelrijk. Deze is op 8 oktober 2021 aangeleverd aan 
de gemeente en doorgezet naar school, 

o Verzoek van de gemeente aan school/ABBO om een aanvraag te doen voor 
uitbreiding onderwijshuisvesting.

o Suggestie van de gemeente aan school om in gesprek te gaan met VMBO 't Ravelijn 
over mogelijk gebruik van de noodunits op het terrein, 

o Afspraak om z.s.m. tot een afspraak met de bestuurder van ABBO te komen over 
indienen van de aanvraag uitbreiding onderwijshuisvesting, 

o Op 1 november hebben wij de daadwerkelijke aanvraag ontvangen, voorzien van de 
doorgerekende leerlingen prognoses.

L eerlingen prognose
» De gemeente Steenbergen heeft in 2021 een prognoseonderzoek uit laten voeren naar de 

het verwachte leerlingenaantal in het basisonderwijs voor de periode 2018-2038. Op basis 
van dit onderzoek is een aanvullende prognose voor Kindcentrum Kiezelrijk uitgevoerd, 
omdat de school in 2021 al aan het voorziene leerlingenaantal voor 2025 zat. De uitkomsten 
hiervan zijn meegenomen in de aanvraag. Op 1 oktober 2021 was de telling 141 leerlingen.

» Er is sprake van snelle groei van Kindcentrum Kiezelrijk. De school heeft op het moment van 
aanvragen ongeveer 140 leerlingen. Dat is al meer dan in de meest recente, 
leerlingenprognose is berekend en brengt een dringend huisvestingsvraagstuk met zich mee. 
Zowel de school als de (inpandige) kinderopvang kunnen niet groeien. Vanaf schooljaar 2022- 
2023 zijn er twee onderwijslokalen extra nodig, om op korte termijn de groei op te kunnen 
vangen.

» De druk op de woningmarkt in de Randstad lijkt één van de factoren van invloed te zijn - 
gezinnen verhuizen naar onze kernen (o.a. De Heen) en komen dan onder meer bij 
Kindcentrum Kiezelrijk terecht. Ook woonwijk de Olmentuin levert (nieuwe) leerlingen. Er is 
algehele groei van leerlingen te verwachten in de gemeente Steenbergen, zoals de 
leerlingenprognoses ook laten zien.

Relevante wettelijke kaders
» Wet Primair Onderwijs (Wpo)

Het uitgangspunt binnen de onderwijswetgeving is dat gemeenten en schoolbesturen 
weliswaar gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, maar dat het eigendom van het 
schoolgebouw bij het schoolbestuur ligt. Het schoolbestuur is daarbij juridisch eigenaar van 
het schoolgebouw en kan in beginsel binnen de kaders van de onderwijswetgeving volledig 
over zijn eigendom beschikken. Zo kan het schoolbestuur zelfstandig beslissen wie 
incidenteel of structureel gebruik van dit eigendom maakt.
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Gemeenten hebben een (financiële) zorgplicht in het kader van onderwijshuisvestings- 
vraagstukken. Besluitvorming door het college over onderwijshuisvestingsaanvragen dient 
een juridische grondslag te hebben. De grondslag voor aanvragen voor onderwijshuisvesting 
in onze gemeente is gelegen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Steenbergen 2021 (hierna: Verordening). Deze Verordening is door de raad vastgesteld.

Overwegingen
Urgentie
De meest recente leerlingenprognoses bleken bij het indienen van de aanvraag achterhaald; op 1 
oktober 2021 was het daadwerkelijke leerlingenaantal al zo groot als voorzien voor 2025. Een 
leerlingenstop is niet haalbaar; er is een algehele groei van leerlingen te verwachten in 
Steenbergen. De benodigde ruimte is niet meer binnen Kindcentrum Kiezelrijk zelf te realiseren; 
ook niet als de inpandige kinderopvangorganisatie wordt verzocht om elders huisvesting te 
regelen. Dat levert slechts één lokaal op; er zijn er twee nodig vanaf deze zomer. Het vraagstuk 
voor (tijdelijke) uitbreiding van Kiezelrijk is daarmee urgent.

IHP: integraal huisvestingsplan
De gemeente is bij wet verplicht om (financieel) zorg te dragen voor onderwijshuisvesting. Door 
hierover afspraken te maken met de gezamenlijke schoolbesturen ontstaat een integraal 
huisvestingsplan: het IHP. Het IHP bevat niet alleen afspraken over nieuwbouw, renovatie en 
verduurzaming in het kader van prioritering en bekostiging. Maar ook over ontwikkellocaties en 
de samenhang met kinderopvang en andere maatschappelijke of commerciële partners.
Een IHP voor Steenbergen ontbreekt op dit moment, maar is wel voorzien voor 2022-2023. Met 
het oog op aanhoudende groei voor Kindcentrum Kiezelrijk is een tijdelijke oplossing voor het 
huidige vraagstuk een opmaat naar een duurzame oplossing die in het IHP kan worden 
opgenomen.

(Tijdelijkel alternatieve huisvesting
De wet vereist dat er bij huisvestingsaanvragen allereerst wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor medegebruik van lokalen elders (zoals in een andere schoolgebouw). Kindcentrum Kiezelrijk 
heeft voor het schooljaar 2022-2023 twee extra lokalen nodig. In het primair onderwijs zijn deze 
niet beschikbaar.

VMBO-school 't Ravelijn heeft echter op dit moment een tijdelijke unit op het terrein staan, met 
hierin twee lokalen. Deze blijken nog beschikbaar te zijn voor gebruik, zij het dat de 
gebruiksvergunning voor de unit moet worden verlengd. De middelbare school staat op korte 
loopafstand van Kiezelrijk. De directie van Kiezelrijk heeft daarom contact opgenomen met de 
directie van 't Ravelijn en diens bestuur Stichting OMO. Zij staan open voor de mogelijkheid om 
de unit beschikbaar te stellen voor onderwijs aan de bovenbouwleerlingen van Kiezelrijk. Dit zou 
een goedkope en effectieve tijdelijke oplossing zijn:

« De unit staat zeer dicht bij Kiezelrijk in de buurt; kinderen kunnen op het eigen 
natuurplein blijven spelen.

» Door de bovenbouwleerlingen op het terrein van 't Ravelijn te huisvesten kunnen er 
mooie kansen ontstaan voor een stevige doorgaande lijn tussen primair en voortgezet 
onderwijs.

Duurzaamheid
Hergebruik van de bestaande noodbouw op het terrein van 't Ravelijn is een duurzame oplossing; 
de units zouden anders moeten worden afgebroken.
In het kader van de oplopende kosten voor grondstoffen is het daarnaast ook een relatief 
goedkope (tijdelijke) oplossing.
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Leerlingen uit de bovenbouw kunnen vroegtijdig wennen aan de (nabijheid van een) middelbare 
school, waardoor een overstap kan worden vergemakkelijkt.
In het kader van onderwijskansen biedt deze huisvestingsoptie mogelijkheden om de 
samenwerking tussen scholen in het primair en voortgezet onderwijs te versterken.

Zienswijze schoolbestuur
Het schoolbestuur van ABBO heeft haar visie op een kindcentrum zoals Kiezelrijk gedeeld met de 
gemeente Steenbergen. Kenmerkend voor een kindcentrum is dat de doorgaande lijn van voor
naar vroegschool, maar ook van school naar BSO, nadrukkelijk centraal staat. Het bestuur ziet 
daarnaast mogelijkheden om de doorgaande lijn met het voortgezet onderwijs te verstevigen, 
door leerlingen uit groep 7 en 8 onder te brengen in de units bij 't Ravelijn.

Verordening: grondslag en financiering
De grondslag voor het behandelen van een aanvraag voor onderwijshuisvesting is de 
Verordening onderwijshuisvesting. Het schoolbestuur van ABBO heeft op 1 november 2021 een 
spoedaanvraag ingediend (artikel 17 Verordening), vanwege het snelgroeiende leerlingenaantal. 
Het schoolbestuur vraagt een voorziening zoals aangemerkt in artikel 2, lid a, sub 2: uitbreiding 
van een gebouw waarin een school is gehuisvest.
Echter, voor een aanvraag met een spoedeisend karakter dient het college binnen 4 weken te 
besluiten (artikel 19 Verordening). In overleg met het schoolbestuur is ervoor gekozen om eerst 
een gezamenlijke zoektocht naar een passende oplossing te starten. Hiervoor was het onder 
meer nodig dat er mogelijkheden voor alternatieve huisvesting zouden worden verkend; dat 
kostte meer tijd.
In de toelichting op artikel 17 Verordening wordt een snel stijgend leerlingenaantal niet formeel 
aangemerkt als een calamiteit met een spoedeisend karakter.
Het doorlopen van de reguliere tijdsspanne uit de Verordening, zoals vermeld in artikel (aanvraag 
indienen voor 31 januari van het lopende jaar - besluitvorming uiterlijk 31 december van het 
lopende jaar - uitvoering in het jaar erop) knelt met de urgentie van het vraagstuk. Het 
schoolbestuur heeft per juli 2022 extra ruimte nodig om na de zomervakantie haar leerlingen te 
kunnen faciliteren. Voorgesteld wordt dan ook om de aanvraag te behandelen als ware het een 
aanvraag met een spoedeisend karakter in de zin van artikel 17 van de Verordening.

Het behandelen van een aanvraag voor onderwijshuisvesting is een collegebevoegdheid. Op 
basis van artikel 11, lid 1 van de Verordening stelt het college hiervoor een bekostigingsplafond 
vast. Wanneer er in de gemeentelijke begroting geen middelen zijn geoormerkt voor bekostiging 
van onderwijshuisvesting, moet het college op enig moment hiervoor nog naar de raad. Het 
reguliere besluitvormingsproces hiervoor knelt als gezegd met de urgentie van het vraagstuk. 
Door de raad middels een raadsmededeling te informeren over de aanvraag kan worden 
voorgesorteerd op besluitvorming via de perspectiefnota en/of de tussenrapportage (zie ook š 
middelen).

Middelen
De unit met twee lokalen op het terrein van 't Ravelijn is inmiddels (financieel) afgeschreven, 
maar nog in goede staat. Het bestuur van OMO (schoolbestuur waar 't Ravelijn onder valt), heeft 
dan ook laten weten alleen een vergoeding voor kapitaalslasten en gebruiksvoorzieningen in 
rekening te willen brengen. Het gaat dan om een totaal bedrag van C 79.414 voor twee lokalen 
(zie figuur 2) gedurende schooljaren 2022-2023 en 2023-2024.
Daarnaast worden de eenmalige aanpassingskosten van de unit van 't Ravelijn à C 31.152 in 2022 
in rekening bij de gemeente gebracht.
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Middelen voor onderwijshuisvesting ontvangt de gemeente via het gemeentefonds.Er zijn in de 
gemeentelijke begroting geen reguliere budgetten geoormerkt voor de uitbreiding van 
onderwijshuisvesting.

Door de plotselinge hoge stijging van leerlingenaantallen is de aanvraag onverwacht. Ondanks dat 
er al enige tijd zicht was op een stijging, is de huidige stijging niet eerder voorzien.
Door het ontbreken van voldoende onderwijsruimte per schooljaar 2022-2023 is de aanvraag ook 
onuitstelbaar.
Tot slot is bekostiging van (tijdelijke) uitbreiding onvermijdbaar: we hebben als gemeente een 
wettelijke zorgplicht in deze.

Het college is voornemens om de bekostiging voor het schooljaar 2022-2023 à C 70.859,- te 
verwerken in de tussenrapportage van 2022, de bekostiging voor 2023-2024 à C 39.707 te 
verwerken in de perspectiefnota 2023 en het huisvestingsvraagstuk vanaf 2024-2025, inclusief 
financiering, mee te nemen in het nog op te stellen IHP.

Voor nu vragen wij u kennis te nemen van dit proces.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberge 
de secretaris, de burgemeester,
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