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Onderwerp : Vragen inzake mogelijke plannen en toezeggingen IKC Castricum-Oost 
 
 
 
 
Beste leden van de fractie van de VVD, 
 
 
In uw brief van 14 juni jl. stelt u ons enige vragen over de mogelijke plannen en toezeggingen 
inzake IKC Castricum-Oost. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
1. Hebt u kennis genomen van het artikel in het NHD van zaterdag 12 juni 2021 m.b.t. het IKC 

Castricum-Oost?  
Ja. 
 
2. Hoe kwalificeert u de uitspraak van bestuurder Smid (ISOB) dat er sprake zou zijn van 

‘onbehoorlijk bestuur’ ? 
Als een uiting van zijn teleurstelling over de onverwachte wending inzake de voorbereiding van de 
nieuwbouw van een kindcentrum in Castricum-Oost. 
 
We lezen dat er na jaren van gesprekken zekerheid zou zijn geboden van een IKC op de 
Koekoeksbloem. 
 
3. Klopt deze bewering? Zo ja, waaruit blijkt dat? Door wie en wanneer zijn deze toezeggingen 

gedaan? 
De schoolbesturen hebben verwachtingen ten aanzien van de realisatie van een IKC-Oost door 
de genomen formele besluiten, zie bijlage. 
Er is nog geen formeel besluit genomen over de locatie. De locatie aan de Koekoeksbloem is wel 
de voorkeurslocatie van zowel de schoolbesturen als het college. Dit vanwege de centrale ligging 
in het voedingsgebied, de groene (speel)zone naast de locatie en omdat dan de nieuwbouw kan 
worden gerealiseerd zonder overlast voor één van beide scholen én zonder kosten voor tijdelijke 
huisvesting. Daarbij worden er twee toekomstige mogelijke woningbouwlocaties vrijgespeeld. 
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4. Hoe lang lopen er überhaupt gesprekken m.b.t. een de vorming van een IKC in Castricum-

Oost? Zijn die inderdaad al 10 jaar gaande zoals de heer Huting beweerde op 03-06-2021? 
Op 5 juli 2012 heeft de gemeenteraad het IHP 2012-2016 vastgesteld. De gemeenteraad heeft 
destijds gekozen voor de zogenoemde “maximale” variant waarin nieuwbouw van de basisscholen 
in Castricum-Oost was opgenomen. Ook in het IHP 2017-2021, raadsbesluit d.d. 7 december 
2017, staat de nieuwbouw in Castricum-Oost opgenomen.  
De gesprekken met de betrokken schoolbesturen hebben in die jaren niet tot een concreet 
gezamenlijk plan van de schoolbesturen geleid. Wethouder Ron de Haan heeft dit proces vlot 
getrokken. Met de fusie van de Klimop en de Sokkerwei tot de Kustlijn én de verhuizing van de 
Montessori naar het schoolgebouw van de voormalige Sokkerwei is de puzzel overzichtelijker 
geworden voor nieuwbouw in Castricum-Oost.  
 Hiermee is de weg vrijgemaakt voor concrete planvorming in Castricum-Oost. 
De schoolbesturen zijn met de betrokken schoolteams onder externe begeleiding in januari jl. 
gestart met het proces van visievorming en het opstellen van een plan van aanpak voor het 
vervolg. 

 
5. Kunt u een overzicht geven wanneer deze gesprekken hebben 

plaatsgevonden (tijdlijn)? 
Zie het antwoord op vraag 4. In het laatste jaar is hierover met de schoolbesturen 
gesproken op 22-06-2020, 06-10-2020, 24-11-2020, 08-02-2021 en 31-03-2021. 
 
6. Zijn hier gesprekverslagen van? Indien ja, dan zouden wij deze graag 

ontvangen. 
Nee, daar zijn geen gespreksverslagen van. 
 
In het IHP is steeds gesproken over drie mogelijke locaties voor een IKC in 
Castricum-Oost. De Raad heeft echter nooit een voorkeurslocatie aangewezen. 
De schoolbesturen lijken in de veronderstelling dat de locatie Koekoeksbloem 
ook de daadwerkelijk de locatie zou worden bij nieuwbouw.  
 
7. Waar is die aanname van de schoolbestuurders op gebaseerd? 
Deze aanname lijkt gebaseerd op het geheel aan communicatie en besluiten 
sinds 2012 (zie bijlage). Deze aanname is waarschijnlijk versterkt door het 
vrijspelen van de locatie aan de Koekoeksbloem mede om de realisatie van de 
nieuwbouw in Castricum-Oost te vergemakkelijken. 
 
8. Welke toezeggingen zijn er concreet gedaan door het college over een IKC 

op de locatie Koekoeksbloem? Graag gespecifieerd op persoon en datum, 
indien van toepassing. 

Er zijn geen toezeggingen gedaan over de locatie. 
 
In het artikel in het NHD zegt Smid: ‘te beschikken over keiharde documenten 
waarop alle seinen op groen stonden’.  
 
9. Klopt de conclusie die hij trekt dat: ‘alle seinen op groen stonden’ ? 
In de beleving van de schoolbestuurders stonden alle seinen op groen. Zie het 
antwoord op vraag 7. De schoolbesturen zijn in oktober 2020 geïnformeerd over 
de eerder bij de gemeenteraad ingediende motie over de wens tot woningbouw 
op de locatie aan de Koekoeksbloem.  
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Toen de motie niet in stemming was gebracht, is door de schoolbesturen 
gezamenlijk verder gewerkt aan een plan voor de nieuwbouw van IKC-Oost op 
deze locatie. Dit plan zou aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  
 
10. Kunt u deze documenten met de Raad delen, zodat wij over alle informatie 

beschikken? 
Wij weten niet naar welke specifieke documenten de heer Smid refereert. In de 
bijlage vindt u een overzicht van de raadsbesluiten en communicatie met de 
gemeenteraad inzake IKC-Oost. 
 
De heer Huting sprak tijdens de bespreking van de Kadernota 2022 dd. 03-06-
2021 over plannen m.b.t. de locatie Koekoeksbloem. De Raad heeft hier echter 
nooit ook maar één letter van op papier gezien.  
 
11. Welke plannen zijn voor deze locatie bij het college bekend?  
De schoolbesturen zijn gezamenlijk met de planontwikkeling bezig. Het college 
heeft nog geen concreet plan ontvangen. 
 
12. Wanneer is hier met de schoolbesturen over gesproken en in welk stadium     

bevonden die ideeën zich? 
Zie antwoorden op eerdere vragen. De schoolbestuurders en schoolteams 
werken aan een gezamenlijke visie op IKC-Oost, de samenwerkingsrelatie met 
elkaar én met de kinderopvangorganisaties. Het product hiervan moet nog 
worden opgeleverd door de schoolbesturen. 
 
13. We lezen verder het artikel in het NHD dat juridische stappen overwogen 

worden. Hoe oordeelt u over deze mogelijke stappen? 
Indien de concrete juridische claim bij ons bekend is zullen wij deze laten 
beoordelen door juristen. Maar liever gaan we met de schoolbestuurders verder 
in gesprek.  
 
14. Vindt u dit een basis waarop verdere gesprekken met de schoolbesturen 

gevoerd kunnen worden? 
Vanuit het gezamenlijke belang van goed onderwijs voor de kinderen in 
Castricum blijven wij graag in gesprek met de schoolbesturen om met hen te 
zoeken naar mogelijkheden voor realisatie van een kindcentrum in de toekomst, 
zoals onderschreven door de raad met de vaststelling van het IHP in december 
2019. 
 
De VVD is van mening dat zolang er een juridische claim in de lucht hangt er 
geen basis is om met elkaar in gesprek te blijven over de vorming van een IKC. 
Mochten de schoolbesturen deze stap serieus blijven overwegen of concreet 
door gaan zetten, dan moeten de gesprekken wat de VVD betreft direct 
stopgezet worden. Indien nodig dienen wij daarvoor een motie in.  
 
15. Deelt u onze opvatting dat de gesprekken tussen de gemeente en de 

schoolbesturen moeten worden opgeschort zolang juridische stappen 
overwogen worden?  

Juist in gesprek met de schoolbestuurders kunnen we in gezamenlijkheid 
voorkomen dat we in een juridische strijd verwikkeld raken. 
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De schoolbestuurders spreken in het artikel de hoop uit de politiek op andere 
gedachten te kunnen brengen en dat de raad zijn besluit heroverweegt.  
 
16. Bent u het met ons eens dat het dan op z’n zachtst gezegd niet erg tactvol is 

om eerdergenoemde beschuldigingen aan het adres van de Raad te uiten?  
Wij betreuren deze gang van zaken. 
 
17. Welke gesprekken lopen er nu nog over de vorming van een IKC in 

Castricum en Bakkum?  
Geen. Wij vervolgen de gesprekken graag op basis van duidelijkheid van de 
gemeenteraad over het (toekomstig) beschikbaar komen van financiële 
middelen. 
 
Tot en met 2024 zijn de bedragen voor de bouw van Kindcentra uit de begroting 
geschrapt. Wat de VVD betreft is daarmee helemaal niet gezegd dat er geen 
IKC’s komen. Er lagen immers nog helemaal geen plannen, dus hoeft daar ook 
geen geld voor begroot te worden. Pas als er een concreet voorstel is, weet je 
welke bedragen je in de meerjarenbegroting moet opnemen. Er is dus ook geen 
sprake van vertraging of afstel, eerder van realistischer begroten.  
 
18. Welke kansen ziet het college voor de bouw van IKC’s na 2024? 
Gezien de recente besluitvorming in de raad op een motie waardoor de locatie 
Koekoeksbloem is ontvallen als mogelijke locatie voor een kindcentrum in 
Castricum Oost, en vanwege het raadsbesluit om tot en met 2024 geen 
nieuwbouw voor het onderwijs te financieren verneemt het college graag welk 
eventueel vervolg de gemeenteraad aan de (voorbereiding van de) nieuwbouw 
van de kindcentra wil geven.  
 
19. Welke vervolgstappen dienen hiervoor gezet te worden? 
De vervolgstappen zijn afhankelijk van de opdracht die de gemeenteraad aan 
het college geeft ten aanzien van eventuele nieuwbouw van een kindcentrum in 
Castricum-Oost en één in Bakkum. Daarnaast zijn voor een vervolg financiële 
middelen benodigd voor de projectorganisaties en diverse onderzoeken. Het is 
aan de gemeenteraad om de benodigde financiële middelen in de 
meerjarenbegroting op te nemen. Anders is voor het vervolgen van de 
voorbereidingen geen basis.  
 
 
Wij hopen hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
  

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
  
 



Overzicht besluiten/communicatie inzake kindcentrum Castricum-Oost 
 
Juli 2012 IHP 2012-2016; De gemeenteraad kiest voor de zogenoemde “maximale” variant 

waarin nieuwbouw van de basisscholen in Castricum-Oost is opgenomen. 
December 
2017 

IHP 2017-2021; Staat de nieuwbouw IKC-Oost opgenomen. 

Mei 2018 Raadsprogramma (2018-2022); Opdracht: Het college zet het huidige preventieve 
jongerenbeleid voort en verbetert het welzijn van jongeren met behulp van IKC’s 
(pagina 5 en 6 van  het Raadsprogramma) 

Juni 2018 Motie Herijken IHP aangenomen mede vanwege de fusie van de basisscholen 
Sokkerwei en Klimop en de consequenties daarvan voor de voorbereiding van de 
nieuwbouw van de brede school/het Integraal kindcentrum in Castricum-Oost. 

Juni 2018 Kadernota 2019; We zien de meerwaarde van een basisonderwijsaanbod waarin de 
samenwerking met kinderopvang wordt vormgegeven in integrale kindcentra. 

December 
2019 

IHP 2019-2023; Staat de nieuwbouw IKC-Oost opgenomen. 

April 2020 Brief aan gemeenteraad over Onderwijshuisvestingsprogramma 2021 w.o. IKC-Oost 
Mei 2020 Raadsbesluit verhuiskrediet Montessorischool 
September 
2020 

Raadsbesluit inzake de gemeentelijke visie op integrale kindcentra 

Juni 2020 Kadernota 2021; Investering Nieuwbouw IKC-Oost €5.208.300 opgenomen. 
In de beantwoording op de technische vragen wordt aangegeven dat de locatie aan de 
Koekoeksbloem de meest logische locatie is voor de nieuwbouw. 

Oktober 
2020 

Motie Woningen locatie Koekoeksbloem; pre advies van het college: De locatie van de 
basisschool aan de Koekoeksbloem is de beoogde locatie voor de realisatie van de 
nieuwbouw van IKC Oost. In dit kindcentrum zullen de basisscholen Visser ’t Hooft en 
De Kustlijn worden ondergebracht. De locatie aan de Koekoeksbloem is centraal in het 
voedingsgebied van beide basisscholen gelegen. Daarnaast is deze locatie zeer 
aantrekkelijk voor het basisonderwijs én de kinderopvang door de groene speelruimte 
die op het er naast gelegen grasveld kan worden gerealiseerd. 
 
Indien het IKC inderdaad wordt gevestigd in de voormalige Montessorischool, ontstaan 
er derhalve twee potentiële ontwikkellocaties voor woningbouw, te weten de locatie 
Visser ’t Hooftschool aan de Kemphaan en de locatie Klimopschool (De Kustlijn) aan de 
Rooseveltlaan. Tevens valt te bezien hoe de huisvestingssituatie van Forte 
Kinderopvang zich al dan niet met het kindcentrum laat verenigen, wat mogelijk ook 
nieuwe ontwikkelkansen geeft. 
 
Vanwege het pre advies is de motie ingetrokken 
 

Februari 
2021 

GDB 
B1: Brief huisartsenpraktijk van der Maarel inzake huisvesting 
Is het College van plan hierover in gesprek te gaan met de briefschrijvers? Is de locatie 
Montessorischool (in combinatie met woningbouw) een optie ? 
Antwoord college: 
De brief van 5 februari jl. nog niet besproken in het college. Met de briefschrijvers wordt 
contact opgenomen, indien gewenst ook bestuurlijk. De locatie vm Montessorischool 
aan de Koekoeksbloem is vooralsnog in beeld voor een IKC Castricum-Oost. 
 

April 2021 Commissie AZ (donderdag 8 april); Het College verwacht vrijdag 9 april een bestuurlijke 
brief van de onderwijsorganisaties Tabijn en ISOB over het proces om te komen tot een 
kindcentrum in Castricum Oost (voorkeurslocatie Koekoeksbloem) – deze brief wordt 
aan de raad voorgelegd om te betrekken bij de besprekingen van de motie 
Koekoeksbloem. De brief is aan de gemeenteraad gestuurd. 

 




