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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief voortgang realisatie scholen Souburg zuid
Geachte heer/mevrouw,
Eind november 2018 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot
de bouw van de scholen Souburg zuid. De afgelopen maanden hebben wij samen met de
schoolbesturen en opvanginstelling de aanbesteding voorbereid. De eerste fase van de
aanbesteding, waarin aanbieders worden uitgenodigd in te schrijven, is inmiddels afgerond. Er
zijn vijf aanbieders, zowel voor de beide scholen als gymzaal, geselecteerd.
De volgende fase van aanbesteding is die waarin de vijf aanbieders gaan ‘tekenen en
rekenen’. Daarbij wordt vooraf een aantal gunningscriteria opgesteld, waaronder programma
van eisen, ontwerp, functionaliteit, duurzaamheid, maar ook een maximaal budget. Om deze
volgende fase te kunnen starten is duidelijkheid over het budget en opdrachtgeverschap
noodzakelijk.
Gaandeweg de afgelopen periode is duidelijk geworden dat het noodzakelijke budget voor de
kindcentra een probleem oplevert. De programma’s van eisen van beide scholen gaan uit van
een gecombineerde onderwijs- én opvangfunctie, een zogenaamd kindcentrum. De gemeente,
verantwoordelijk voor de onderwijsfunctie, heeft het (tussentijds fors verhoogde) VNGnormbudget hiervoor ter beschikking gesteld. De opvanginstelling is, samen met de scholen,
verantwoordelijk voor het opvangdeel van het budget en heeft dit nog niet beschikbaar. Samen
met de woningcorporatie Zeeuwland wordt nu gekeken naar een oplossing waarbij de
corporatie deelneemt in financiering en/of exploitatie en/of eigendom.
Voorgaande ontwikkeling, maar ook de vraag van de geselecteerde aanbieders om meer
teken-en rekentijd, leidt ertoe dat de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe scholen
vertraagt. Waar oorspronkelijk vóór de zomer een definitief gunningsbesluit voor de
nieuwbouw was gepland, wordt dit later.
Als gevolg van deze vertraging zal ook de tijdelijke huisvesting niet in het geplande 3e kwartaal
2019 plaats kunnen vinden.

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

Samen met partijen zijn wij in overleg om een oplossing te vinden. Onze inzet blijft realisatie
van nieuwe scholen in Souburg zuid, al dan niet gecombineerd met opvang.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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