
 
 
 

 
MEMO 

 
 

Aan : Gemeenteraad 
 
Van : College van B&W 
 
Datum : 10 november 2022 
 
Onderwerp : Vervolgproces VSO op de VO-Campus 
 

 
Aanleiding 
Op 1 november is in de raadscommissie BFE het raadsvoorstel VO-Campus besproken. Hierin wordt 
u extra budget gevraagd naar aanleiding van de huidige prijsstijgingen. Tijdens uw beraadslagingen 
ging het om twee vraagstukken: 
 
1. Voortgang project VO-Campus 
2.  VSO op de VO-Campus. 
 
Met betrekking tot punt 2 is toegezegd dat, voor de raadsvergadering van 17 november, er 
duidelijkheid komt over het vervolgproces nadat u een besluit heeft genomen over de VO-Campus. 
Deze memo geeft invulling aan die toezegging. 
 
Voortgang project VO-Campus 
In het voorliggende raadsvoorstel is een keuze over het al dan niet toevoegen van het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs niet opgenomen. Reden hiervoor is dat de focus lag bij de vraag of het project 
überhaupt wel doorgang zou vinden. Door de grote prijsstijgingen is het door u eerder beschikbaar 
gesteld budget niet toereikend, vandaar het raadsvoorstel waarin om aanvullend budget wordt 
gevraagd.  
 
VSO op de VO-Campus  
In het oorspronkelijke raadsvoorstel (7 juni 2021) over de VO-Campus heeft u ingestemd met een 
onderzoek naar de mogelijkheid om het VSO toe te voegen aan de VO-Campus. In de memo 
VSO/VO-C die u 28 oktober jl. ontving staat beschreven hoe het proces met het VSO is doorlopen 
en welke afwegingen bij de keuze hierover horen. Het college heeft hier nog geen besluit over 
genomen. Vooruitlopend op een dergelijk besluit is de architect wel gevraagd in zijn ontwerp 
rekening te houden met een mogelijke uitbreiding van het programma.   
 
Apart raadsvoorstel VSO 
De wethouder heeft in de commissievergadering aangegeven dat er een apart raadsvoorstel komt 
over de VSO. Richting dat raadsvoorstellen stellen wij 2 parallelle sporen voor: 
 
Spoor 1: Uitwerking Structuurschets  
De eerste stap na uw instemming met het raadsvoorstel om extra middelen voor de realisatie van de 
VO-Campus beschikbaar te stellen is een nadere uitwerking met de scholen van de structuurschets 
(ook wel: schetsontwerp). Hierin wordt met de gebruikers een nadere detaillering aan het ontwerp 
gegeven. Het gaat bijvoorbeeld om te bepalen welke scholen definitief waar in het ontwerp komen 
en hoe kostenbesparende opgaven verwerkt worden.  
 
Spoor 2: VSO programma 
Wij stellen voor naast het spoor van nadere detaillering Structuurschets een parallel spoor te laten 
lopen over inpassing van de VSO. Op basis van het Programma van Eisen van het VSO wordt door 
de architect een vlekkenplan (welke school krijg welke plek op de campus) uitgewerkt dat besproken 
wordt met alle scholen. Op basis daarvan zal de architect een tweede structuurschets voor de VO-
Campus uitwerken, die dezelfde detaillering zal hebben als de Structuurschets van spoor 1.  

 



Twee kostenramingen 
Op basis van de Structuurschets spoor 2 zal een kostenraming gemaakt worden. Deze zal op 
hetzelfde detailniveau worden gedaan als die nu bij de structuurschets VO-Campus zonder VSO zit. 
Hiermee worden de beide sporen goed vergelijkbaar en wordt duidelijk wat de extra opgave is.  
 
Dekkingsvraagstuk 
In het raadsvoorstel zal door het college de financiële consequenties van beide sporen betrokken 
worden bij de afwegingen. Hier hoort ook de dekkingsvraag bij. Hierbij zal breed naar de 
onderwijshuisvesting vraagstukken in onze gemeente gekeken worden. 
 
Tijdspad 
We verwachten in het late voorjaar 2023 een raadsvoorstel voor te kunnen leggen.  


