
 

MEMO 
 
Voor : Gemeenteraad, Fractie PRO Sliedrecht t.a.v. mevrouw Visser 

 
Van : Wethouder Paas 
 

Datum : 28 november 2022 
 
Betreft : Beantwoording technische vragen uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool locatie 

Professor van der Waalslaan 
 

 

 
Geachte fractie van PRO Sliedrecht, 
 

Op 24 november 2022 heeft u vragen gesteld naar aanleiding van het raadsvoorstel over de 
uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der Waalslaan. Hierbij stuur 
ik u de antwoorden op uw vragen. 

 
1. In het raadsvoorstel wordt gemeld dat er de komende tijd gewerkt wordt aan de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs uit 2015. Dit staat niet als actie vermeld in de begroting 
2023. Op welke termijn kunnen wij deze nieuwe verordening tegemoet zien? 
De nieuwe verordening wordt in 2023 opgesteld met als doel deze 1 januari 2024 in te laten 
gaan. Naar verwachting ontvangt uw Raad de stukken in Q4 2023. 

 
2. Volgens de begroting 2023 bladzijde 23 is het kader voor het college, 1e wijziging verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld door de raad in 2017. 
Welk kader is er voor dit raadsvoorstel/raadsbesluit gehanteerd? 
In 2017 is geen nieuwe verordening vastgesteld, maar is de verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs 2015 geactualiseerd. Deze geactualiseerde versie van de verordening uit 
2015 is als kader gebruikt voor dit raadsvoorstel. 
 

3. Bij de argumenten en kanttekeningen wordt de Onderwijsvisie uit 2012 gehanteerd. Deze visie 
had een looptijd 2012 tot 2020. In de begroting 2023 wordt er een Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs aangekondigd (pag. 20) 
Is de onderwijsvisie uit 2012 nog opportuun? Zo ja, wanneer komt er een voorstel tot verlenging? 
Zo nee, wanneer kan de raad een herziene versie verwachten? En komt deze dan voorafgaand 
aan een nieuw huisvestingsplan? 
Het streven naar Integrale Kind Centra uit de onderwijsvisie uit 2012 is nog steeds opportuun.  
Alleen om deze reden is in het voorstel hiernaar verwezen. Aan de gemeentelijke taken en visie 
op het gebied van onderwijs wordt verder door middel van beleidsdocumenten inhoud gegeven. 

Zo is in 2022 een nieuwe verordening leerlingenvervoer vastgesteld door uw Raad. Het College 
heeft recent beleidsregels vastgesteld voor voorschoolse- en vroegschoolse educatie (2021) en 

voor leerlingenvervoer (2022). In 2023 wordt inhoud aan onderwijshuisvesting gegeven door 
middel van een nieuwe verordening en een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, waarin de 
gemeentelijke visie ten aanzien van onderwijshuisvesting zal worden geïntegreerd. Hiermee is de 

visie van de gemeente ten aanzien van onderwijs onderdeel van de afzonderlijke 
beleidsdocumenten. 
Omdat voor andere aan onderwijs gerelateerde thema's het onderwijs zelf aan zet is, heeft de 

gemeente geen formele taak om hiervoor een visie te ontwikkelen, zoals dat in 2012 is gebeurd. 
Wel is de gemeente via de Lokale Educatieve Agenda (LEA) aangehaakt bij bestuurlijke 
gesprekken over de ambities van het lokale onderwijs en de kinderopvang. De gemeente speelt in 

deze gesprekken een faciliterende rol door middel van voorzitterschap en verslaglegging.  
Wij zullen ons op basis van uw vragen beraden wat we met de onderwijsvisie 2012 moeten doen.  

 


