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DATUM  30 mei 2022 

ONDERWERP  RV vervroegen nieuwbouw Jozef en Mariaschool te Spierdijk                              

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK22000216 

DOCUMENTNUMMER  22.0000265 

AANLEIDING  De gemeenteraad heeft op 13 december 2021 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

vastgesteld.  

De fracties van GBK, VVD en WK hebben een motie ingediend en verzochten het college:  

1. De nieuwbouw van de Jozef en Mariaschool in Spierdijk in de planning van het IHP 2022-

2038 te vervroegen, zodat het eerder dan 2027 kan plaatsvinden; 

2. De raad in het tweede kwartaal van 2022 een raadsvoorstel te doen toekomen waarin is 

uitgewerkt wanneer nieuwbouw gaat plaatsvinden. 

De motie werd unaniem aangenomen. 

 

KADER  Besluitvorming inzake IHP tijdens de raadsvergadering van 13 december 2021. 

 

WIJ STELLEN VOOR  1. De nieuwbouw van de Jozef en Mariaschool in Spierdijk een jaar eerder te laten 

plaatsvinden dan in het d.d. 13 december 2021 vastgestelde IHP is opgenomen.    

2. De meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen.       

 

BEOOGD RESULTAAT  Beoogd resultaat is de bouw van een nieuw gebouw van de Jozef en Mariaschool te 

realiseren in 2026 in plaats van in 2027.                                                                                                                

 

ONDERBOUWING  In de raadsvergadering van 13 december 2021 het IHP 2022 – 2038 vastgesteld. Daarin is 

opgenomen dat de huidige Jozef en Mariaschool in Spierdijk in 2027 wordt vervangen door 

nieuwbouw. De ingediende motie om dat te vervroegen werd unaniem aangenomen. 

 

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland heeft desgevraagd te kennen gegeven dat het 

wat hen betreft geen probleem is om de Jozef en Mariaschool een jaar eerder, dus in 2026 

te vervangen voor nieuwbouw.   

 

KANTTEKENINGEN  Naar aanleiding van dit advies zal de raad reeds in 2025 (in plaats van in 2026) worden 

voorgesteld budget vrij te maken voor nieuwbouw van de Jozef en Mariaschool. In het 

voorstel zal exact worden beschreven hoe groot de school moet gaan worden en welke 

eisen aan de nieuwbouw worden gesteld. Daarbij wordt aangesloten bij de uitgangspunten 

zoals die in het reeds vastgestelde IHP zijn beschreven. 
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Datum college: 15 maart 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

FINANCIËN  De kapitaalslasten m.b.t. de nieuwbouw zijn reeds opgenomen in het totaalbeeld financiële 

effecten investeringen (opgenomen als bijlage, zie D22.000824).  

 

DUURZAAMHEID  De schoolbesturen en de gemeente hebben in het IHP de gezamenlijke ambitie 

uitgesproken de schoolgebouwen te verduurzamen. Gezien die ambitie is het streven bij 

nieuwbouw te komen tot een energie neutraal gebouw (ENG).  

 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 n.v.t. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t. 

COMMUNICATIE  n.v.t. 

VERVOLG  Het besluit zal ter kennis worden gebracht van de Stichting Katholiek Onderwijs West-

Friesland. 

 

BIJLAGEN  1. Totaalbeeld financiële effecten investeringen (D22.000824).  

2. Motie Nieuwbouw van de Jozef en Mariaschool in Spierdijk. 

 


