
Schriftelijke Vragen aankoop Maranathakerk 

Op 11 februari heeft het college de raad door middel van een brief en vervolgens de 
inwoners via de media op de hoogte gesteld van het doel waarvoor u de onlangs 
aangekochte Maranathakerk wilt aanwenden. Namelijk voor het faciliteren van 
‘Supreme College’. 

In het aangenomen raadsvoorstel IHP 2019-2023 staat: 
En daartoe voor de komende 4 jaren de financiële middelen beschikbaar te stellen; 
€40.000 per jaar. Voor deze bedragen te beschikken over de reserve 
onderwijshuisvesting.  

Besloten is tot aankoop over te gaan van een nog te verbouwen accommodatie. 
Vandaar onze onderstaande vragen: 

1. In hoeverre ziet u de gemaakte kosten voor deze aankoop zich 
verhouden tot de door de raad beschikbaar gestelde € 40.000 per jaar 
voor een periode van 4 jaar? 

2. Wat is de reden dat er voor de Maranathakerk is gekozen voor Supreme 
College?  

3. Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van lege lokalen van de twee 
scholen? Of van het gebouw van de Montessorischool?  

4. Waarom is niet gekozen voor een hospice, gecombineerd met een 
huisartsenpraktijk? Of voor woningbouw op deze locatie? Of 
flexwoningen? 

5. Wat kost het de Castricumse gemeenschap om het gebouw onderwijs 
klaar te maken?  

6. Hoeveel gaat het de gemeente in zijn totaliteit kosten? 

7. Hoeveel leerlingen uit de gemeente Castricum worden geplaatst in deze 
supreme college? Wat is het percentage van Castricumse leerlingen ten 
opzicht van het totale aantal leerlingen? Graag ook een inhoudelijke 
reactie van u. 

8. Realiseert u zich dat er door het huisvesten van supreme leerlingen er 
een tweedeling is de maatschappij wordt gecreëerd? En dat dat dwars 
tegen het landelijk beleid in gaat om samen op de groeien? Graag een 
inhoudelijke motivatie. 

9. Waarom kunnen de scholen deze supreme leerlingen niet zelf opvangen? 
Dat past in het landelijk beleid van samen naar school. Daar wordt ook 
extra geld voor uitgetrokken en docenten worden geacht gedifferentieerd 
te kunnen werken. Wat vindt u daarvan? 

10. Wat zijn de criteria die de scholen hanteren op basis waarvan men 
leerlingen selecteert? Bent u het daarmee eens of oneens? Motiveer uw 
antwoord.  

11. Bent u van plan om ook extra geld uit te trekken voor kinderen die 
minder goed mee kunnen? Waarom wel, waarom niet? 

  
 

 


