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Artikel 36 RvO vragen inzake de reformatorische basisschool Johannes Bogerman 

Geachte heer Van Leeuwen, 

Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen ex. artikel 36 RvO van 13 maart 2010 inzake de 
reformatorische basisschool Johannes Bogerman, delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1: Herkent u de problemen die er spelen inzake de kwaliteit (of liever geschreven het 
ontbreken er van) van het schoolgebouw? 

Antwoord: 
In het regelmatige overleg met de school en het schoolbestuur is vastgesteld dat het gebouw van de 
Bogermanschool aan een ingrijpende renovatie toe is. Bovendien is het gebouw gemeten over een 
lange periode te klein voor het aantal te huisvesten groepen. 
De afspraak met het schoolbestuur om het huidige schoolgebouw niet grootschalig te renoveren hangt 
samen met het onderzoek naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw - op dezelfde locatie 
of elders - of verhuizing naar een leegkomend schoolgebouw. 

Vraag 2: Welke kansen (en wanneer) ziet u om voor de Johannes Bogermanschool een nieuwe 
school te realiseren? 

Antwoord: 
Het vraagstuk van vervangende huisvesting voor de Bogermanschool is onderdeel van een reeks 
onderzoeken die op verzoek van de gemeenteraad worden uitgevoerd onder de noemer "Houten 
2015: ontwikkelen in samenhang". 
Daarnaast heeft het schoolbestuur een formeel verzoek ingediend om vervangende nieuwbouw dat is 
gebaseerd op de Verordening voorziening huisvesting onderwijs van de gemeente Houten. Deze 
aanvraag zal worden opgenomen in het in het najaar 2010 vast te stellen "programma onderwijs 
huisvestingsvoorzieningen 2011". Op grond van de objectieve criteria zoals opgenomen in de 
huisvestingsverordening en de uitkomsten van het onderzoek "Houten 2015" zal aan de 
gemeenteraad een weloverwogen voorstel worden voorgelegd. 
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Vraag 3: Welke maatregelen acht u als gemeente noodzakelijk om de leefbaarheid en kwaliteit 
van het gebouw op korte termijn op een aanvaardbaar niveau te krijgen dan wel te houden? (dit 
in relatie tot de termijn waarop een nieuw schoolgebouw gerealiseerd kan zijn) 

Antwoord: 
Met het schoolbestuur zijn afspraken gemaakt over de instandhouding van het gebouw. Alleen de 
hoogstnoodzakelijke aanpassingen en investeringen worden gedaan. Deze worden per geval bepaald, 
ongeacht de vraag of de werkzaamheden behoren tot de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur 
dan wel de gemeente. De lekkage van de afgelopen periode is het gevolg van een slechter worden 
dakbedekking. Het deel van de dakbedekking waar de lekkage zich voordoet zal vanwege de 
verantwoordelijkheid voor groot onderhoud door ons worden vervangen. 

Een afschrift van deze brief is aan de leden van de raad verzonden. 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer F.C.G. van Helden via telefoonnummer 
(030) - 63 92 823. 

Met vriendelijke groet, 
jet college van burgemeester en wethouders 

i secretaris, de/burgemeester, 

C.HJ. Lamer* 
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