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Boxtel, 11 februari 2014 
 
Betreft: vragen ex artikel 37 RvO, De Hobbendonken 
 
 
 
Geachte leden van het college, 
 
Graag vraag ik conform artikel 37 RvO uw aandacht voor het volgende. 
 
Gisteren tijdens de commissie maatschappelijke zaken heb ik mijn verbazing uitgesproken over de 
uitspraken die wethouder Van de Wiel heeft gedaan over De Hobbendonken. Hij meldde onder 
meer in de laatste gemeenteraadsvergadering dat de bouw van een brede school als nieuw 
onderkomen voor De Hobbendonken ‘nu niet aan de orde’ zou zijn. 
 
Dat was reden voor mij om daar gisteren bij het agendapunt ‘Stukken ter kennisname’, Notitie 
‘Stand van zaken projecten onderwijshuisvesting’ vragen over te stellen. Het antwoord van de 
wethouder De Man verbaasde mij vervolgens zeer, maar in de vergadering werd geen 
mogelijkheid geboden om aanvullende vragen over de antwoorden van de wethouder te stellen. 
Vandaar deze schriftelijke, aanvullende vragen. 
 
Afwijken beleid 
In de vergadering heb ik de vraag gesteld waarom er zo gemakkelijk wordt afgeweken van het 
beleid om Brede Scholen te creëren. Dat is immers beleid dat door de gemeenteraad is 
vastgesteld en als het college van die beleidsrichting afwijkt, moet het college naar onze mening 
terug naar de gemeenteraad om de beleidskaders bij te stellen. 
 
U nuanceerde de uitspraken van uw collega Van de Wiel. U gaf aan dat een aantal Brede 
Schoolfuncties toch in De Hobbendonken kunnen komen, zoals de voor- en naschoolse opvang. 
Voor wat betreft het peuterspeelzaalwerk gaf u aan dat dit een onderwerp is dat onderhevig is aan 
demografische factoren, waardoor het de vraag is of De Hobbendonken daar op toegerust moet 
worden. 
 
Brede Schoolconcept 
Niet een heel erg duidelijke reactie. Het Brede Scholenconcept gaat uit van het hele brede 
spectrum van activiteiten en projecten op gebied van taalontwikkeling, leesbevordering, gezond en 
redzaam gedrag, en kunst en cultuur. Door dit soort activiteiten bij scholen te integreren, ontstaat  
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ook een wijk- en ontmoetingsfunctie. Het is dus zeer belangrijk om dit met name ook bij een nieuw 
te stichten school mee te nemen en we moeten alles op alles zetten om dat ook in nieuwe school 
De Hobbendonken te realiseren. 
 
Mistgordijn 
Met uw antwoord in de commissievergadering gisteren werpt u een mistgordijn op. Dat is 
onwenselijk. Ook al gezien het feit dat u voor de totale locatie De Kleine Aarde op dit moment voor 
het realiseren van de school spreekt met het schoolbestuur en voor de verdere invulling ligt er 
inmiddels een raadsvoorstel over de samenwerking met Triple E. Nu is er derhalve voor de raad 
nog beïnvloeding mogelijk om het punt van de Brede School De Hobbendonken op de politieke 
agenda te plaatsen, maar dan wordt het wel kort dag en dan hebben we duidelijke antwoorden 
nodig! 
 
Wij hebben derhalve de volgende vragen: 
 

1. Wordt De Hobbendonken nu wel of geen Brede School? Zo ja, wordt er bij de totale 

ontwikkeling van de locatie De Kleine Aarde voldoende rekening gehouden met zo’n functie 

en wordt de omliggende infrastructuur (verkeer, parkeren) daar voldoende op ingericht? Zo 

nee, waarom niet? 

2. Doet wethouder De Man met haar antwoord gisteren, afstand van de stelling van 

wethouder Van de Wiel, dat een Brede School ‘nu niet aan de orde’ is? 

3. Als het zo is dat De Hobbendonken geen Brede School wordt, waarom wordt dan zo 

gemakkelijk afbreuk gedaan aan het door de gemeenteraad vastgesteld beleid (vooral bij 

het stichten van een nieuwe school zou je mogen verwachten dat daar rekening mee wordt 

gehouden)? 

4. Bent u met ons van mening dat het college eerst terug moet naar de gemeenteraad als er 

in de plannen voor De Hobbendonken afgeweken wordt van bestaand beleid? 

5. Wat is de mening van het schoolbestuur over de plannen voor De Hobbendonken. 

In verband met het feit dat een deel van de plannen voor de inrichting van De Kleine Aarde al snel 
plaatsvindt in het kader van het raadsvoorstel over de samenwerking met Triple E en dat de 
gesprekken met het schoolbestuur lopende zijn, verzoeken wij u deze vragen nog voor de 
raadsvergadering van 25 februari aanstaande te beantwoorden. 
 
Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en met belangstelling in afwachting 
van uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Eric van den Broek, 
Fractievoorzitter SP 


