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Op 16 januari 2018 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 42
van de organisatieverordening van de gemeenteraad, over de scholenbouw in Veller.
Deze vragen hebben het raadsvoorstel 18-21 gekruist. Voor enkele antwoorden verwijzen wij naar dit raadsvoorstel.
Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Vraag 1
Hoe ver is het College met de vergelijking van de prognoses van de scholen met de
eigen gemeentelijke prognoses?
Antwoord
Dit is klaar.
Vraag 2
Is het College bereid deze vergelijking met spoed af te ronden, zodat bij de ontwikkeling van het plan voor het nieuwe scholencomplex in Veller rekening kan worden gehouden met de nieuwe prognoses?
Antwoord
Zie vraag 1
Vraag 3
Heeft het College een verklaring voor de grote afwijking van de prognoses van de
scholen ten opzichte van de tot nu toe gehanteerde prognoses?
Antwoord
De afwijking betreft een verschil in de berekende basisgeneratie in de wijk Veller. De
basisgeneratie bestaat uit de kinderen van 4 -12 jaar in een bepaald gebied. Voor het
maken van prognoses wordt eerst de te verwachten basisgeneratie bepaald aan de
hand van een aantal indicatoren zoals woningvoorraad, leeftijd vrouwen en gemiddelde
gezinsgrootte. Vervolgens wordt gekeken naar het belangstellingspercentage voor een
bepaalde school over die basisgeneratie. Met andere woorden welk percentage leerlingen van de berekende basisgeneratie gaat naar een bepaalde school.
De prognoses uit 2016 geven voor de basisgeneratie Veller een piek aan van 600 leerlingen; de nieuwere prognoses gaan uit van een piek van 900 leerlingen. Dit verschil
komt vooral door de crisis. Bij de prognoses van 2016 spelen verhoudingsgewijs de
laatste crisisjaren een grotere rol dan bij prognoses van twee jaar later als de crisis
echt voorbij is.
Vraag 4
Is het College bereid, indien dat nodig blijkt te zijn op basis van nieuwe prognoses, met
spoed een voorstel aan de raad te doen voor extra middelen voor de huisvesting van
scholen in Veller?

Antwoord
Is reeds gedaan, zie raadsvoorstel 18-21.

Blad 2

Vraag 5
De bestuurders van zowel PCO De Gelderse Vallei als De Drieslag geven aan dat, als
gevolg van de groei van Veller, De Fontein (locatie Burgthof) en de Amaliaschool na de
zomervakantie hun leerlingen niet meer kunnen huisvesten.
Herkent het College deze situatie? En zo ja, is het College al in overleg met beide
stichtingen om dit probleem om te lossen? Kan het College aangeven hoe het huisvestingsprobleem van de beide scholen kan worden opgelost?
Antwoord
Het college is op de hoogte van de situatie in de Burgthof. Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Barneveld is er geen recht
op uitbreiding voor het schooljaar 2018-2019. We volgen hierbij de rijks-systematiek
waarbij het leerlingaantal op de 1 oktobertelling van het huidige jaar pas recht geeft op
het schooljaar daarop. Dus de 1 oktobertelling 2017 bepaalt het recht voor het schooljaar 2018/2019. Dit geldt voor alle scholen. Bij de scholen die groeien is dit een nadeel,
bij de scholen die krimpen is dit een voordeel.
Het leerlingaantal van de 1 oktober telling 2017 past in de huidige Burgthof. We erkennen dat de tussentijdse instroom van kleuters niet te zien is in deze systematiek. Ook
dit geldt voor alle scholen. We zijn in goed overleg met de schoolbesturen en de directies van de betrokken scholen om mee te denken over oplossingen. Zo wordt bekeken
of de leegstand in Norschoten niet alleen ingezet kan worden voor de opstartschool
van PCO Gelderse Vallei, maar ook voor de toekomstige Vellerschool van de Drieslag.
Waarschijnlijk geeft de 1 oktobertelling 2018 wel recht op uitbreiding voor het schooljaar 2019/2020, we gaan er van uit dat dan de Vellerscholen beschikbaar zijn (wanneer
de raad akkoord gaat met de gevraagde extra middelen).
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