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Titel: Samen op weg naar scholenbouw met gymfaciliteit 

 

De gemeenteraad van Waddinxveen, in vergadering bijeen op 25 maart 2015 ter bespreking memo en 

brief Scholenbouw Waddinxveen Noord, 

 

Constaterende dat, 

- met de scholenbouw Waddinxveen Noord fase I een (structureel en incidenteel) 

investeringsbedrag gemoeid is € 9,1 miljoen, inclusief infrastructurele voorzieningen en exclusief 

gymzaal 

- uit de brief van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015 blijkt, dat er 

met betrekking tot de scholenbouw in Waddinxveen Noord veel nieuwe feiten bekend zijn 

geworden, die niet (voldoende) zijn meegenomen in de besluitvorming over de scholenbouw 

Noord ; 

- dat zowel schoolbesturen, ouders als leerlingen (via een petitie) van de scholen betrokken bij fase 

I van de scholenbouw Noord gepleit hebben voor een gymzaal bij het nieuwe scholen complex; 

- dat het college van burgemeester en wethouders in hun brief  van 10 maart 2015 aan de raad 

hebben meegedeeld  een pauze in te lassen in het proces Scholenbouw Noord, fase 1. 

 

Overwegende dat, 

- de nieuwe feiten, aangedragen in de brief van 24 februari 2015, nader onderzoek vergen over de 

wijze waarop het raadsbesluit “Scholenbouw Noord” van 25 juni 2014 moet worden uitgevoerd; 

- dat het nadere onderzoek zorgvuldig plaats moet vinden in relatie tot het accommodatiebeleid , 

het sport- en gymzalenbeleid, de locatiekeuze,  de nieuwe leerlingenprognose en andere 

beleidsmatige raakvlakken genoemd in de brief van 24 februari 2015; 

- dat de scholen er tegelijk belang hebben dat er snel duidelijkheid komt over de uitvoering van het 

raadsbesluit “Scholenbouw Noord”;  

 

Verzoekt het college, 

De raad uiterlijk 1 juli 2015 te informeren  

- over de resultaten  van het onderzoek gedurende de ingelaste pauze; 

- In hoeverre het bestaande raadsbesluit “Scholenbouw Noord” aangevuld of vervangen dient te 

worden door een aanvullend c.q. nieuw raadsbesluit.  

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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