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Geacht college,
In 1998 is op initiatief van het toenmalig gemeentebestuur één van de drie gymzalen van het
Krimpenerwaard College omgebouwd tot een multifunctionele ruimte, die tot op heden overdag
gebruikt wordt als onderwijsruimte door de school en in de avonduren en in de weekends als oefen
en verenigingsruimte voor de muziekverenigingen Concordia en Big Band Krimpen. De gemeente kon
dit initiatief nemen omdat in 1997 de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van de
rijksoverheid naar de gemeentelijke overheden was gedecentraliseerd, waardoor de gemeente van
haar economisch claimrecht gebruik kon maken bij onderbezetting van een schoolgebouw. Het
leerlingenaantal was toen ook zodanig dat de school alle lessen lichamelijke opvoeding in de twee
resterende gymzalen kon geven.
Al spoedig begon het leerlingenaantal van de school sterk te groeien en daarmee groeide ook de
behoefte aan een derde gymzaal. Sinds 2003 maakt de school dan ook gebruik van een gymzaal in
het gebouw van de voormalige scholengemeenschap Diederik van Alkemade.
Inmiddels gaan we een nieuw schoolgebouw bouwen en het huidige leerlingenaantal is zodanig dat
de school conform de regelgeving in de onderwijshuisvestingsverordening in aanmerking komt om drie
ruimtes voor lichamelijke opvoeding te realiseren. Dezelfde onderwijshuisvestingsverordening geeft
aan dat de gemeente tevens de eerste inrichting van het gebouw vergoedt. Nu heeft deze vergoeding
al eens in het verleden plaatsgevonden voor de toenmalige gymzalen. Echter, met het claimen van
een gymzaal en de daarop volgende verbouwing is deze eerste inrichting verdwenen. De facto
beschikt de school dus nu over twee ingerichte zalen voor lichamelijke opvoeding. Nu er in de nabije
toekomst drie zalen voor lichamelijke opvoeding ingericht moeten gaan worden, zijn wij van mening
dat de school conform de eerder genoemde verordening recht heeft op een vergoeding voor de eerste
inrichting van een derde zaal. Wij verzoeken u dan ook middelen voor een eerste inrichting ter
beschikking te stellen.
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,
Met vri#idelijke groet^
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