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tijdelijke huisvesting en nieuwbouw Wilhelminaschool 

Beantwoording van de vragen 
Inleiding vragen door Reem Bakker, Woerden voor Democratie  
"Tijdens de raadsvergadering van 1 december 2020 is het raadsvoorstel (20R.00911) Plusscenario nieuwbouw 
Wilhelminaschool in de gemeenteraad besproken. In dat stuk staat te lezen dat het college in mei 2020 een budget van 
3.8 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor het nieuwbouwplan Wilhelminaschool. Van deze nieuwbouwplannen 
maakt ook een overbruggende tijdelijke huisvesting van de school deel uit. Het schoolbestuur – Stichting SPCO Groene 
Hart - is bouwheer voor dit project. 
Vanuit kringen rond het schoolbestuur ontvangen wij informatie dat het ontwerp van de school in een afrondende fase zit 
en dat direct na de zomervakantie de school gebruik zou willen gaan maken van een tijdelijke locatie. Op dit moment is 
echter nog niet duidelijk waar die tijdelijke locatie zal komen en waaruit die zal bestaan. In december stelde de fractie van 
CU/SGP hierover ook al vragen maar blijkbaar is er nog steeds niet gecommuniceerd met direct betrokkenen", aldus 
Reem Bakker namens Woerden voor Democratie.  

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 

1. Is het college er inmiddels in geslaagd om een tijdelijke locatie voor de Wilhelminaschool te vinden?
Antwoord
Nee.

2. Indien het antwoord op vraag 1 negatief is, waarom is dat (nog) niet het geval?
Antwoord
Alvorens we een locatie kiezen, voeren we het gesprek met de omwonenden. Om onder andere hun vragen te kunnen
beantwoorden, worden er eerst onderzoeken gedaan naar parkeren en verkeersstromen.

3. Indien het antwoord op vraag 1 positief is, wanneer wordt deze nieuwe locatie naar buiten gepresenteerd?
Antwoord
Zodra het college een principebesluit genomen heeft wordt dit besluit met de buurt gecommuniceerd.

4. Zal de school direct na de zomervakantie op de nieuwe tijdelijke locatie kunnen starten?
Antwoord
Wij streven hier nog wel naar, maar de kans is groter dat de school direct na de herfstvakantie op de nieuwe tijdelijke
locatie zal starten.

5. Indien er vertraging in dit project wordt opgelopen, waar komt dat dan door en hoe lang zal die vertraging zijn?



Antwoord  
Naar verwachting leidt het proces - zoals beschreven in antwoord 2 - niet tot een latere start van de nieuwbouw aan de 
Oostsingel.  
 
6. Indien er kosten verbonden zijn aan een eventuele vertraging, hoe hoog zullen die dan zijn en wie draagt die kosten? 
Antwoord  
Wij verwachten zoals aangegeven geen vertraging in de nieuwbouw. De kosten van een eventuele vertraging maken deel 
uit van het bouwbudget en komen in dat geval voor rekening van de gemeente.  
 
7. Hoe verloopt de communicatie tussen de gemeente, schoolbestuur, vertegenwoordigers van ouders en leerlingen en 
omwonenden van een mogelijke tijdelijke locatie(s)? 
Antwoord  
Gemeente en schoolbestuur overleggen op dit moment over locatie en planning. Vertegenwoordigers van ouders, 
leerlingen en team zijn verenigd in de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De MR wordt geïnformeerd via het 
schoolbestuur. Aan omwonenden en belanghebbenden wordt straks gevraagd om zo nodig nieuwe en gewijzigde 
inzichten kenbaar te maken naar aanleiding van ons nog te nemen principebesluit over de gewenste locatie. Na weging 
hiervan nemen wij een definitief besluit. Daarna neemt het schoolbestuur als bouwheer het stokje over en volgen de 
procedures rond aanbesteding, ontwerp, omgevingsvergunning en realisatie.  
 
Bij de beantwoording van de vragen van CU/SGP over dit onderwerp (bij vraag 6) gaf het college een planning aan voor 
de sloop van het huidige pand van de Wilhelminaschool. Die planning is voor direct betrokkenen minder relevant. U geeft 
niet aan wanneer de tijdelijke schoollocatie in gebruik kan worden genomen. Dus hierbij die vraag: 
 
8. Welke planning kunnen direct betrokkenen hanteren voor de ingebruikname van de tijdelijke schoollocatie en wanneer 
zou de nieuwe schoollocatie (nieuwbouw) in gebruik kunnen worden genomen? 
 
Antwoord  
De planning voor de ingebruikname van de tijdelijke schoollocatie is nog niet definitief. Zoals eerder aangegeven 
verwachten wij dat de school direct na de aanstaande zomer- of herfstvakantie op de tijdelijke locatie kan starten. De 
planning voor de ingebruikname van de nieuwbouw is wel definitief; deze wordt februari 2023 opgeleverd.  
 
 
-- 
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Vragen reglement van orde: D/21/008313 



 

 

Schriftelijke vragen 
_Onderwerp_ 

Stand van zaken tijdelijke huisvesting en nieuwbouw Wilhelminaschool 
_EindeOnderwerp_  _Naam aanvrager (s )_ Ree m Bakker  _EindeNaam aanvrager(s)_ _Fra ctie(s )_ Woerden v oor De mocratie _EindeFractie (s)_ _ GesteldeVragen_  

Tijdens de raadsvergadering van 1 december 2020 is het raadsvoorstel (20R.00911) Plusscenario 

nieuwbouw Wilhelminaschool in de gemeenteraad besproken. In dat stuk staat te lezen dat het 

college in mei 2020 een budget van 3.8 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor het 

nieuwbouwplan Wilhelminaschool. Van deze nieuwbouwplannen maakt ook een overbruggende 

tijdelijke huisvesting van de school deel uit. Het schoolbestuur – Stichting SPCO Groene Hart - is 

bouwheer voor dit project.  

Vanuit kringen rond het schoolbestuur ontvangen wij informatie dat het ontwerp van de school in 

een afrondende fase zit en dat direct na de zomervakantie de school gebruik zou willen gaan maken 

van een tijdelijke locatie. Op dit moment is echter nog niet duidelijk waar die tijdelijke locatie zal 

komen en waaruit die zal bestaan. In december stelde de fractie van CU/SGP hierover ook al vragen 

maar blijkbaar is er nog steeds niet gecommuniceerd met direct betrokkenen. 

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 

1. Is het college er inmiddels in geslaagd om een tijdelijke locatie voor de Wilhelminaschool te 

vinden? 

2. Indien het antwoord op vraag 1 negatief is, waarom is dat (nog) niet het geval? 

3. Indien het antwoord op vraag 1 positief is, wanneer wordt deze nieuwe locatie naar buiten 

gepresenteerd? 

4. Zal de school direct na de zomervakantie op de nieuwe tijdelijke locatie kunnen starten? 

5. Indien er vertraging in dit project wordt opgelopen, waar komt dat dan door en hoe lang zal 

die vertraging zijn? 

6. Indien er kosten verbonden zijn aan een eventuele vertraging, hoe hoog zullen die dan zijn 

en wie draagt die kosten? 

7. Hoe verloopt de communicatie tussen de gemeente, schoolbestuur, vertegenwoordigers van 

ouders en leerlingen en omwonenden van een mogelijke tijdelijke locatie(s)? 

Bij de beantwoording van de vragen van CU/SGP over dit onderwerp (bij vraag 6) gaf het college een 

planning aan voor de sloop van het huidige pand van de Wilhelminaschool. Die planning is voor 

direct betrokkenen minder relevant. U geeft niet aan wanneer de tijdelijke schoollocatie in gebruik 

kan worden genomen. Dus hierbij die vraag: 

8. Welke planning kunnen direct betrokkenen hanteren voor de ingebruikname van de tijdelijke 

schoollocatie en wanneer zou de nieuwe schoollocatie (nieuwbouw) in gebruik kunnen 

worden genomen? _EindeGesteldeVragen_ 

Reem Bakker, Woerden voor Democratie  
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