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Geachte heer Mevissen,

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief geven wij u de navolgende antwoorden op de door u

gestelde vragen.

Vraag 1) Moeten de inwoners van Landgraaf en de raad nu weer bezorgd zijn voor de toekomst

van Brandenberg of misschien wei beide Landgraafse voortgezet onderwijsiocaties?

Antwoord: Het voornemen om een deel van het schoolgebouw Brandenberg af te stoten heeft tot

doel om het huidige onderwijsaanbod en de kwaliteit hiervan te borgen voor de gemeente

Landgraaf. Door terugloop van leerlingen in de afgelopen jaren en volgens prognose ook in de

komende jaren, heeft de school te maken met een overschot aan niet bekostigde m2

vloeroppervlakte. De exploitatiekosten van deze m2 drukken op de beschikbare personele

middelen. Door het afstoten van een bouwdeel kunnen meer middelen worden ingezet voor

personeel. Het onderwijsaanbod blijft gehandhaafd. Indien deze maatregelen niet worden

genomen, zou er reden tot bezorgdheid zijn. Uitvoering van deze maatregelen geeft vertrouwen in

de toekomst van de Brandenberg.

Vraag 2) Welk deel van het gebouw wil SVO/PL afstoten?

Antwoord: SVO|PL wil deel C van het gebouw (zie bijlage) teruggeven aan de gemeente.

Vraag 3) Kan het college aangeven wie de keuze gemaakt heeft welk deel van het gebouw

afgestoten wordt?
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Antwoord: De keuze voor deel C is in onderling overleg tussen SVO|PL en de gemeente tot stand

gekomen.

Vraag 4) Is het afstoten van (een deel van) het gebouw voorzien in een Integraal Huisvestingsplan

(IHP) dat met SVO/PL is overeengekomen c.q. indien een actueel iHP nog niet voorhanden of

overeengekomen is, bent u ais college bereid te onderzoeken of en hoe het afstoten van een deel

van het gebouw in een nieuw iHP kan worden opgenomen?

Antwoord: De gemeente beschikt nog niet over een Integraal Huisvestingsplan (IHP). In overleg

met SVO|PL wordt dit jaar gestart met het opstellen van een IHP. Als het af te stoten bouwdeel een

onderwijsbestemming in het voortgezet onderwijs blijft behouden, zal deel C onderdeel van het

IHP uitmaken.

Vraag 5) GBBL ontvangt diverse signalen waaruit GBBL opmaakt dat ouders en medewerkers

bezorgd zijn dat het afstoten van het beoogde deel van het gebouw negatieve gevolgen heeft voor

de kwaliteit van het onderwijs. Zijn deze signalen bij het college bekend?

Antwoord: Deze signalen zijn bij ons bekend

Vraag 6) Bent u bereid om de haalbaarheid van alternatieven oplossingen te onderzoeken?

Antwoord: Hiertoe zijn wij bereid.

Vraag 7) Welke studierichtingen worden getroffen door het afstoten van leslokalen?

Antwoord: De lesactiviteiten van de studierichtingen Dienstverlening en Producten worden

inpandig verplaatst en verhuizen naar een andere plek in het gebouw.

Vraag 8) Waar kunnen de leerlingen terecht voor het volgen van de getroffen studierichtingen?

Antwoord: Alle studierichtingen die nu worden uitgevoerd (Dienstverlening en Producten,

Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn) blijven onderdeel van het onderwijsaanbod van

Brandenberg. Er verandert niets in het onderwijsaanbod.

Vraag 9) Blijft de mogelijkheid bestaan om voor de leerlingen in de onderbouw deze

studierichtingen op Brandenberg te volgen?

Antwoord: Ook voor de leerlingen van de onderbouw verandert er dus niets in hun

keuzemogelijkheden voor een richting in de bovenbouw.

Vraag 10) Is het college bereid om de raad een overzicht te verstrekken van de leerling aantallen in

de periode 20 / 0 tot en met 2018 en de prognose voor de komende 8 jaren. Dit uitgesplitst per

studierichting?
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Antwoord: Van SVO|PL hebben wij hebben wij de leerlingaantallen/prognoses ontvangen van de

schooljaren 201 8/201 9 tot en met 2022/2023 (zie bijlage 2). Hieruit blijkt dat een daling van het

leerlingen aantal wordt voorzien.

Vraag 11) Welke partij draagt de kosten voor de herinrichting en hoe zijn deze geraamd?

Antwoord: Hierover zijn SVO|PL en de gemeente in overleg met elkaar.

Vraag 12) Wat zijn de huidige exploitatiekosten van de leslokalen die worden afgestoten?

Antwoord: Brandenberg heeft een exploitatietekort op de materiele begroting. Het teruggeven van

deel C aan de gemeente zal dit tekort voor een groot gedeelte opheffen. Tegelijk staan hier

investeringen van SVO|PL in deel A en deel B tegenover. Het intern verplaatsen van leslokalen

vergt namelijk aanpassingen.

Wethouder Ringens geeft in het krantenartikel aan dat het huidige aanbod van voortgezet

onderwijs voor Landgraaf behouden blijft.

Vraag 13) Deelt de onderwijskoepei SVO/PL deze mening en kan de onderwijsorganisatie daartoe

garanties bieden?

Antwoord: SVO|PL deelt de mening van voormalig wethouder Ringens betreffende het behoud van

het huidige onderwijsaanbod voor Landgraaf.

Vraag 14) Hoe moeten de woorden van wethouder Ringens geïnterpreteerd worden? Kunnen we

hieruit concluderen dat alle studierichting die nu aangeboden worden ook in de toekomst volledig

aangeboden zullen worden?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 8

Vraag 15) Heeft het afstoten van de lokalen bij Brandenberg gevolgen voor de voortgezet

onderwijslocatie Eijkhagen?

Antwoord: het teruggeven aan de gemeente van deel C bij Brandenberg staat los van de

onderwijslocatie Eijkhagen en heeft dus geen gevolgen voor het onderwijs in deze school en het

huidige onderwijsaanbod in Landgraaf.

Vraag 16) Hoe ziet het middellange toekomstplan van de onderwijskoepei SVO/PL er uit?

Antwoord: Betreffende het middellange termijn toekomstplan van SVO|PL kunnen we het volgende

meedelen. SVO|PL zet in op het behoud van een breed onderwijsaanbod in Kerkrade, Landgraaf en

Heerlen. Daar waar dit nodig is zal het aantal m2 vloeroppervlakte van een schoolgebouw worden

teruggebracht. Dit speelt nu bij Herle, Brandenberg en Bernardinuscollege. In samenwerking met

Zaaknummer:

Documentnummer: 18.14074 Pagina 3 van 4



de betreffende gemeenten worden hiervoor oplossingen gezocht. Gesprekken hierover zijn

gaande.

Vraag 17) Welke rol hebben de Landgraafse voortgezet onderwijsscholen Brandenberg en

Eijkhagen in deze plannen?

Antwoord: De landgraafse scholen Brandenberg en Eijkhagen blijven onderdeel uitmaken van het

onderwijsaanbod van SVO/PL.

Wij realiseren ons dat niet alle vragen door het college beantwoordt kunnen worden.

Vraag 18) Is het college bereid om de vragen naar SVO/PL door te leiden ter beantwoording?

Antwoord: Dit hebben we gedaan. Een aantal antwoorden zijn gebaseerd op gegevens van SVO|PL

en in overleg met SVO|PL opgesteld.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, neem dan contact op met de heer J.H.M. Smeets

via telefoonnummer 045-569541 8 of e-mailadresjoost.smeets@landgraaf.nl.

Burgemeester en wethouders van Landgraaf,

aan SVO|PL
Akerstraat 85-87

641 7 BK Heerlen
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Schooljaar 2018/2019

leerjaar basis aantal groepen kader aantal groepen TL aantal  roepen totaal

leerjaar 1 29 2 58 3 24 1 111

leerjaar 2 60 4 60 2 41 2 161

BZW BDP B EO totaal KZW K DP K EO totaal TLZW TL DP TL EO totaal

leerjaar 3 23 15 17 55 9 18 12 39 8 14 12 34 128

leerjaar 4 11 17 12 40 31 24 22 77 18 13 3 34 151
551

Schooljaar 2019/2020

leerjaar basis aantal groepen kader aantal  roepen TL aantal groepen totaal

leerjaar 1 35 2 63 3 29 1 127

leerjaar 2 28 2 58 3 24 1 110

BZW B DP BEO totaal KZW K DP K EO totaal TLZW TL DP TL EO totaal

leerjaar 3 15 20 15 50 18 18 18 54 12 18 11 41 145

leerjaar 4 23 15 17 55 7 15 10 32 8 14 12 34 121
503

Schooljaar2020/2021

leerjaar basis aantal groepen kader aantal groepen TL aantal  roepen totaal

leerjaar 1 35 2 63 3 29 1 127

leerjaar 2 35 2 63 3 29 1 127

BZW B DP BEO totaal KZW K DP K EO totaal TLZW TL DP TL EO totaal

leerjaar 3 7 8 7 22 20 22 10 52 5 10 9 24 98

leerjaar 4 20 25 15 60 20 20 20 60 12 18 11 41 161
513

Schooljaar 2021/2022

leerjaar basis aantal groepen kader aantal  roe en TL aantal groepen totaal

leerjaar 1 35 2 63 3 29 1 127

leerjaar 2 35 2 63 3 29 1 127

BZW B DP B EO totaal ZW K DP K EO totaal TLZW TL DP TL EO totaal

leerjaar 3 8 10 8 30 12 25 18 55 5 14 10 29 114

leerjaar 4 7 8 7 26 20 22 10 52 5 10 9 24 102
470

Schooljaar 2022/2023

leerjaar basis

leerjaar 1

leerjaar 2

BZW

leerjaar 3

aantal groepen kader aantal groepen TL aantal groepen totaal

35 2 63 3 29 1 127

35 2 63 3 29 1 127

B DP BEO totaal KZW K DP K EO totaal TLZW TL DP TL EO totaal

8 10 8 26 12 25 18 55 5 14 10 29 110

8 10 8 26 12 25 18 55 5 14 10 29 110
474

leerjaar 3


