
 
Aanvullende mondelinge vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders ex. Artikel 41 van 
het Reglement van Orde inzake de nieuwbouw Kloetingseschool. 
 
Op 22 mei stelden wij uw college schriftelijke vragen inzake de nieuwbouw Kloetingseschool. 
Een week nadat wij de beantwoording op onze vragen ontvingen, lazen wij een bericht in de PZC. 
Zowel de beantwoording van de vragen als dit stuk zijn voor reden om aanvullende mondelinge 
vragen te stellen.: 
 

a.  Twee jaar geleden deed het college de harde toezeggen aan de ouders van de leerlingen van 
de school dat er 1 augustus 2018 een nieuwe school zou staan. Dit is niet het geval.  
Door wethouder van de Reest wordt overleg over samengaan met het dorpshuis als een van 
de redenen van vertraging genoemd. Deze discussie was echter drie jaar geleden al afgerond 
 
Vraag 1: Welke andere redenen zijn er voor de vertraging? 
 
Vraag 2: Is het 2 jaar geleden geschetste voorontwerp omgezet in een definitief ontwerp? 
 
Vraag 3: Kunt u de harde toezegging doen, dat de school er op 1 augustus 2019 staat? 

  
b. De uitleg in de PZC werd gegeven door wethouder van de Reest.  

 
Vraag 4: Betekent dit dat wethouder van de Reest vanaf nu de verantwoordelijkheid voor 
de Kloetingseschool in zijn portefeuille heeft? 

 
c. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht inzake onderwijshuisvesting. Daarbij heeft de 

gemeente zich te houden aan de eigen verordening. 
  
Vraag 5: Kunt u ons deze verordening ter inzage doen toekomen? 

 
d. Door de slechte staat van de huidige Kloetingseschool en het uitblijven van zicht op een 

nieuwe school, kiezen ouders mogelijk voor een andere school. Als hun kinderen op die 
nieuwe school geworteld zijn, komen die kinderen meestal niet meer terug. 
Dit geldt ook voor de kinderopvang Kibeo, die nu in Omnium gehuisvest is. 
 
Vraag 6: Hebben de Kloetingseschool en Kibeo om deze reden te maken met een dalend 
leerlingen- of kinderaantal?  
 
Vraag 7: In hoeverre staat de onderhoudssituatie van de school het nog toe om langer dan  
1 augustus 2019 verantwoord onderwijs te geven aan de leerlingen? 

 
e. In het land, bijvoorbeeld Breda, wordt geëxperimenteerd met de zogenoemde 

doordecentralisatie, waarbij de scholen binnen een taakstellend budget zelf 
verantwoordelijk worden voor het gehele bouwproces bij nieuwbouw of verbouw. 

 
Vraag 8: Hoe staat u tegenover doordecentralisatie? 
 

f. Vraag 9: Heeft de vertraging in het proces ook nog financiële consequenties en zo ja, 
welke? 
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