
 
   
 

 

Indienen schriftelijk vragen art. 12 reglement van orde. 

 

Indiener  : Dick Fijnekam 
Vraag voor  : Portefeuillehouder 
Datum indienen : donderdag 9 april 2020 
Onderwerp  : nieuwbouw Driemaster en Ichthus 
 

Geacht College van B&W, 
 
De gemeente en de bijzondere basisschool Ichthus en openbare bassischool Driemaster 
hebben al een paar jaar de wens om samen nieuwe huisvestiging voor beide scholen te 
realiseren, waarbij de voorkeur is uitgesproken voor de locatie aan de Pietersweer. Dit als 
gezamenlijke locatie voor 2 scholen onder 1 dak. De aanleiding is het mogelijk beschikbaar 
komen van de grond aan de Pietersweer waarop de bibliotheek en Rivas zijn gehuisvest. De 
Driemaster is een openbare basisschool van OVO en Ichthus een christelijke basisschool van 
TriVia. 
 
September 2019 heeft de heer Kollmer, bestuurder van OVO, hierover ingesproken in de 
Ontmoeting. Tijdens het inspreekrecht vertelde hij dat beide scholen nog geen 
overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot het punt ‘peuterspeelzalen’ en dat dit 
voor OVO een reden is om niet door te gaan met het gezamenlijke plan om te komen tot 
twee scholen onder 1 dak. 
 
TriVia wenst een verplaatsing van peuterspeelzaal “de Flierefluiter” naar de Wielwijk (bij de 
nieuwe Ichthus). Peuterspeelzaal “De Snaters” is al gevestigd in de Wielwijk en is een 
algemene peuteropvang van Stichting Peuteropvang Hardinxveld-Giessendam. OVO stelt dat 
de komst van de Flierefluiter zal leiden tot sterke concurrentie tussen beide peuterspeelzalen 
en het ‘faillissement’ zal betekenen voor De Snaters. Dit is voor OVO reden om niet mee te 
werken aan het plan om twee basisscholen onder één dak te realiseren in de Wielwijk.  
 
De T@B betreurt het ten zeerste dat beide onderwijsorganisaties niet nader tot elkaar zijn 
gekomen. In het bijeenbrengen van beide partijen zien wij een sterke rol weggelegd voor 
het College van Burgemeester & Wethouders en stellen daarom de volgende schriftelijke 
vragen, conform artikel 12 Reglement van Orde van de Gemeenteraad. 
 

1. Klopt het dat OVO niet verder wenst te gaan met het plan om te komen tot twee 
basisscholen onder één dak? 

2. Welke rol heeft de gemeente vervuld in het proberen bij elkaar te brengen van TriVia 
en OVO? 

3. Welke instrumenten heeft de gemeente om te sturen in het huisvestingsvraagstuk 
van de peuterspeelzalen, in de locatiespreiding en in behoud van keuzevrijheid? 

4. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) maken scholen en gemeente afspraken over 
de huisvestingsplannen in ons dorp. Welke afspraken zijn er in het IHP gemaakt over 
de spreiding van peuterspeelzalen in ons dorp? 



5. Wat zijn de gevolgen voor beide scholen als zij geen gezamenlijk plan realiseren 
bestaande uit twee scholen onder 1 dak? 

6. Wat zijn concreet de (financiële) consequenties voor de gemeente als beide scholen 
geen nieuwbouw onder één dak plegen? 

7. Hoe ziet het College het vervolgproces voor ogen? 
8. De T@B pleit voor het aanstellen van een externe bemiddelaar om toch 

overeenstemming te bereiken tussen TriVia en OVO. Is het College bereid om dit 
initiatief voor te leggen aan beide partijen en om dit vervolgens te faciliteren? 

 
Graag vernemen wij uw beantwoording op deze schriftelijke vragen.  
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) 
 
Dick Fijnekam  
fractievoorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


