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1 Onderwerp: ! Initiatiefvoorstel CDA schooltuinproject 

Kennisnemen van: 
De wensen en Bedenkingen van het college van B &W 

Beste raadsleden, 

Het CDA heeft een initiatiefvoorstel voor een schooltuinproject ingediend. 
In deze brief willen wij onze wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorstel aan u 
kenbaar maken. 

Bedenkingen: 

De principiële vraag die vooraf beantwoord zou moeten worden is of natuureducatie een 
taak is van de gemeente in samen met de scholen, dit dan gebaseerd op data waaruit deze 
behoefte of hiaat blijkt. Vervolgens moet worden bekeken in welke vorm dit moet 
plaatsvinden. 

Nader onderzocht moet nog worden in hoeverre de basisscholen bereid zijn om hierin te 
participeren. Ook is niet bekend hoe deze lessen kunnen worden ingepast binnen het 
school- en lesprogramma of dat het beter een naschools aanbod kan worden. 

Als de afstand van de school naar en van een schooltuin te groot is om te kunnen lopen of 
te fietsen is hiervoor vervoer nodig. Over de kosten hiervoor en de begeleiding hiervan is 
geen duidelijkheid. 

Voor het kunnen werven en aanstellen van een leerkracht/beheerder dient nog te worden 
bepaald wat de omvang van een dergelijke functie (aantal uren per week) zou moeten zijn 
en bij wie de leerkracht/beheerder in dienst treedt. Dit kan invloed op de kosten hebben. 

De vraag is of een schooltuin met ingang van 1 januari 2022 van start kan gaan. Er moet nog 
met meerdere partijen worden overlegd. 



ET 

Nader onderzoek is nodig om te bepalen op welke locatie een schooltuin mogelijk is. Deze 
keuze is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikt terrein en de kosten (huur of 
koop). 

Er is nog onvoldoende inzicht in de structurele en eenmalige kosten. Bovendien is er op 
basis van de laatste update van de meerjarenraming 2021 - 2024 niet op voorhand 
voldoende dekking voor de structurele kosten. 

Wensen: 
Wij zouden graag zien dat voor dit nieuwe project (nieuwe wens) de gebruikelijke werkwijze 
wordt toegepast, namelijk het verzamelen van alle nieuwe wensen en deze op basis van een 
prioritering al of niet op te nemen in de programmabegroting 2022. Hetzelfde geldt voor de 
aangegeven dekking voor de eenmalige kosten ten laste van de algemene 
investeringsreserve. Ook de aanwezige ruimte in deze reserve wordt jaarlijks verdeeld over 
de ingediende beleidswensen op basis van een prioritering. 

Wij zouden graag de ruimte krijgen om ook nog naar andere geschikte locaties te kijken. Dit 
in verband met "bruikbaarheid" en kosten. 

Wij zouden graag de ruimte krijgen voor een bredere vorm van participatie, zodat 
onderzocht kan worden hoe dit voorstel aansluit bij de wensen van de scholen, ouders en de 
kinderen. Dit zou dan ook invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld de grootte, de inrichting 
en de "organisatie" van de schooltuin. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secretaris, de burge 

Bijlagen: 
geen 


