


Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Het besluit om de Rietgoor te verhuizen naar de Hoveniersberg is door OBO in het 
voorjaar van 2019 genomen, waarbij de eerste besprekingen met de gemeente hierover 
begin februari 2019 hebben plaatsgevonden. De reguliere aanvragen voor het HPO 
dienen conform de verordening voor 1 februari van het voorgaande jaar te worden 
ingediend. De verhuizing van de Rietgoor kwam ruimschoots na deze termijn ter sprake, 
ook nadat het HPO 2019 in college en raad is besproken. 

2. Het budget komt overeen met de aanvraag van OBO. Hierbij is uitgegaan van de 
normvergoeding voor vervangende bouw en een levensduurverlenging van 40 jaar. 

3. Bij de keuze van de locatie zijn alle aspecten meegewogen, zoals de ligging van het 
gebouw, de bereikbaarheid uit de verschillende wijken (waaronder Kroeven, Langdonk 
en Kortendijk), de kwaliteit van het gebouw en de beschikbaarheid van voldoende 
lokalen. Hierbij kwam de locatie aan de Heulberg nadrukkelijk als beste optie naar voren.

4. In Kroeven/Kortendijk is geen geschikt schoolpand beschikbaar, terwijl het gebouw aan 
de Heulberg  alleen hoeft te worden aangepast aan de hedendaagse normen om een 
nieuwe school te vestigen.

5. a, op deze plek krijgt SIPO gedurende 5 jaar de gelegenheid om de duurzame 
levensvatbaarheid van de Islamitische School aan te tonen.

6. Ja, het bedrag in het aanvullend IHP komt overeen met de kostenraming van SIPO. Met 
SIPO is afgesproken dat het geraamde bedrag als investeringsplafond geldt om te 
voldoen aan de hedendaagse normen voor nieuwe huisvesting, zoals de gemeente 
verplicht is.

7. De investeringen die nu gedaan worden op gebied van onderwijshuisvesting zijn eerste 
en noodzakelijke investeringen, ook wanneer rekening gehouden wordt met een 
toekomstgerichte spreiding en afbouw in capaciteit. De locatie die de Rietgoor nu gaat 
betrekken ligt in dit kader op een betere plek in de wijk dan het huidige pand, waar wel 
weer direct een invulling aan gegeven wordt met de nieuwe Islamitische School. De 
investeringen in de Gezellehoek en de Stappen zijn gezien de staat van de huidige 
panden noodzakelijk, ook hierbij wordt rekening gehouden met de verwachtte 
toekomstige leerlingaantallen.   

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
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