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Bijlage: 

Inleiding 
in het strategisch huisvestingsplan primair- en speciaal onderwijs 2014 - 2020 is de herhuisvesting van 
basisschool de Zilverlinde als speerpunt opgenomen. In dit plan zijn de volgende oplossingsrichtingen 
beschreven: 

medegebruik in één van de locaties basisschool de Lavoor 
medegebruik in basisschool de Heiberg 
medegebruik in basisschool de Watermolen 

Doel 
ü te informeren over de gekozen oplossingsrichting. 

Informatie 
Afgelopen penode zijn in overleg met de betrokken schoolbesturen stichting Pallas en KPO de 
genoemde oplossingsrichtingen nader onderzocht. Uit deze verkenning blijkt locatie Hoveniersberg 37 
(een van de huidige locaties Lavoor) de meest geschikte locatie voor medegebruik door basisschool de 
Zilverlinde. Deze locatie is aangeboden aan stichting Pallas voor herhuisvesting van de school. 
In de wijk Tolberg is sprake van een toenemende overcapaciteit binnen de onderwijsgebouwen. Het 
leerlingenaantal in de wijk loopt sterk terug vanwege de demografische ontwikkelingen. De 
onderwijsgebouwen in de wijk Tolberg zijn daarnaast in een goede staat. Basisschool de Lavoor 
beschikt in de huidige situatie over dne locaties waarbij op termijn één van de locaties niet meer 
benodigd zal zijn. Tot die tijd biedt de locatie Hoveniersberg voldoende capaciteit voor huisvesting van 
de Zilverlinde met tijdelijke inwoning door enkele groepen van de Lavoor. 

Deze oplossingsrichting voldoet hiermee aan de kaders die in het strategisch huisvestingplan zijn 
gesteld; 

Reduceren van de onderwijscapaciteit 
Beter benutten onderwijscapaciteit door middel van medegebruik 
Geen desinvesteringen 

Nb. Naast de verkenning van bovengenoemde oplossingsrichtingen binnen het huidige scholenbestand 
is tevens onderzoek gedaan naar mogelijke herhuisvesting van de Zilverlinde in het gebouw De Suite. 
De benodigde aanpassingen om dit pand geschikt te maken voor het herhuisvesten van een 
basisschool vraagt echter een te grote investering en past niet binnen de gestelde kaders in strategisch 
huisvestingsplan en de kaders vastgoed. 

Vervolg (procedure) 
In samenwerking met de betrokken schoolbesturen stichting Pallas en KPO wordt dit plan de komende 
periode nader uitgewerkt met als doel de Zilverlinde met ingang van komend schooljaar te kunnen 
herhuisvesten op de locatie Hoveniersberg 37. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en yvethouders van jioo^endaal, 
Namens deze 

Hans Verbraak^ 
De wethouder-On 


