
 

 

 
 

INFORMATIEBULLETIN VOOR BASISSCHOLEN EN OUDERS 
 
Lansingerland, 14 maart 2014 

 
Extra informatie over nieuwbouw basisscholen in Westpolder  

Op 23 december 2013 verscheen ons vorige informatiebulletin. Naar aanleiding hiervan en de 

ontwikkelingen rondom de beide Westpolder scholen zijn veel vragen ontstaan. Tijdens de 

raadsvergadering van 29 januari 2014 waren veel ouders en vertegenwoordigers van scholen aanwezig om 

het belang van de bouw van zowel de WP2 als de WP3 duidelijk aan te geven. De raad heeft het college 

van Burgemeester en Wethouders verzocht financiële middelen te vinden om beide scholen te kunnen 

realiseren. Naast een financiële uitdaging, waren er nog twee andere redenen die voor vertraging 

zorgden van de bouw van de WP2. Aan de ene kant de onduidelijkheid over de toekomst van de Kleine 

Kapitein; aan de andere kant was het onduidelijk of de schoolbesturen werkelijk bereid waren om de 

school in eigendom te nemen en de extra vierkante meters van de BSO over te nemen. Als deze 

bereidheid er niet zou komen, dan zou het ontwerp van de scholen aangepast moeten worden. In dit 

informatiebulletin willen wij u informeren over de laatste stand van zaken. 

 

Voortbestaan De Kleine Kapitein 

Stichting Natuurlijk Leren, het schoolbestuur van De Kleine Kapitein, gaat een samenwerkings-

overeenkomst aan met stichting 5maalO, een schoolbestuur met scholen in Rotterdam en Schiedam. Dit 

betekent dat De Kleine Kapitein blijft bestaan. Deze school zal samen met De Klipper gebruik maken van 

de WP2. Daarnaast hebben de schoolbesturen aangegeven dat zij de extra vierkante meters die voor de 

BSO zijn opgenomen gaan overnemen. Er is daarom geen aanpassing van het Definitief Ontwerp nodig. 

 

Financiële situatie gemeente Lansingerland 

Zoals u wellicht weet staat de gemeente er financieel niet goed voor. Sinds begin van dit jaar staat de 

gemeente onder preventief toezicht van de provincie. Dit betekent dat de gemeente van alle uitgaven 

nut en noodzaak moet aantonen en dat financiële besluiten aan de provincie moeten worden 

voorgehouden. Eerdere afspraken van de gemeente zijn daardoor niet meer van kracht. Bij geplande 

investeringen, zoals nieuwe schoolgebouwen, moeten we opnieuw bekijken of deze echt noodzakelijk 

zijn of eventueel kunnen worden uitgesteld of zelfs afgesteld kunnen worden.  

 

Tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2014, waarbij de kredieten voor de WP2 en WP3 zijn 

besproken, is er raadsbrede steun voor de motie geweest om financiële dekking te vinden om zowel de 

WP2 als de WP3 te realiseren, waarbij uitstel van de WP2 niet tot afstel moet leiden. Nu duidelijkheid is 

over het voortbestaan van De Kleine Kapitein en er geen aanpassing van het Definitief Ontwerp nodig is, 

hebben we de afgelopen weken druk gezocht naar de financiële dekking voor de beide scholen. De 

dekking heeft de gemeente gevonden binnen de portefeuille onderwijs zonder dat dit grote 

consequenties heeft voor andere keuzes binnen deze portefeuille. Op 12 maart heeft het college van 

B&W ingestemd met deze financiële dekking. Op 24 april 2014 behandelt de gemeenteraad formeel de 

financiële dekking van de WP2.  



 

 

Bouw Westpolder 2 en 3 school 

De provincie Zuid-Holland moet goedkeuring verlenen voor de bouw van de WP2 en WP3. De provincie 

heeft ondertussen formeel akkoord gegeven voor de realisatie van de WP3. Om vertraging te voorkomen 

starten we wel alvast met alle voorbereidingen voor de WP2: indienen van de bouwvergunning, starten 

met bouwrijp maken van de locatie en het opstarten van de aanbesteding voor de bouw van de WP2. 

Definitieve gunning van de aanbestedingsopdracht voor de bouw van de WP2 vindt plaats nadat de 

gemeenteraad positief heeft besloten over de dekking van de WP2 door de gemeenteraad op 24 april. 

De opdracht voor de bouw van de WP3 is voorlopig gegund. Het college van B&W heeft op 12 maart 

ingestemd met definitieve gunning van de opdracht na afronding van de aanbestedingsprocedure. Naar 

verwachting kan de opdracht voor de bouw van de WP3 daarom op 19 maart definitief worden gegund.   

 

Indeling en planning WP2 en WP3 

De indeling van de WP2 en WP3 is ongewijzigd. Schoolbestuur Laurentius gaat met De Gouden Griffel/ 

Het Zilveren Penseel gebruikmaken van de WP3. De Klipper en De Kleine Kapitein worden samen met 

Kern Kinderopvang gehuisvest in de WP2. De WP3 kan waarschijnlijk vanaf start schooljaar 2015-2016 in 

gebruik worden genomen. We streven naar een oplevering van de WP2 in december 2015.   

 

Communicatie 

De schoolbesturen en de directies van de basisscholen zijn de eerste aanspreekpunten voor de gemeente 

Lansingerland. Communicatie naar ouders, omwonenden en andere belanghebbenden door de gemeente 

vindt zo veel mogelijk plaats via de reguliere communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven, 

informatieavonden en websites van de gemeente en basisscholen. Het is de verantwoordelijkheid van de 

scholen zelf om de ouders van hun leerlingen van de ontwikkelingen op de hoogte te houden. 

 

 

 

 


