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Adviesnota burgemeester en wethouders 
 
Beleidsprogramma: 4. Onderwijs 
Afdeling: Maatschappij & Organisatie 
Zaakdossiernummer:ZK21.01657  
Documentnummer: 2021.09839  
Portefeuillehouder: J.C.G.M Brekelmans  
Mede geadviseerd door: FBI 

Overlegd met portefeuillehouder: Ja 
Overlegd met het MT: Nee 
Termijn gebonden: Nee 
Datum: 14 april 2021 
 

 

Gemeenteraad  Data Communicatie extern  

Beeldvormende avond   Openbare besluitenlijst Ja 

Ter kennisname   Persinformatie  

Opiniërend   Bekendmaking  

Besluitvormend   Persgesprek  

   Inspraak  

 
Onderwerp: 
Inzet corona middelen voor Van Haestrechtcollege voor de periode van de centrale examens (mei-
juli). 
 
Voorstel 
1. In te stemmen met het voorstel om het verschil tussen het maatschappelijk tarief en het 

semimaatschappelijk tarief ook voor de periode van de centrale examens (mei-juli) te voldoen 
vanuit de middelen die we als gemeente ontvangen van het Rijk voor Covid(-maatregelen). 

 
Openbare besluitenlijst 
Het college besloot om middelen in te zetten vanuit de gelden die we ontvangen van het Rijk voor 
Covid(-maatregelen) om zo mogelijk te maken dat de eindexamenleerlingen van het Van 
Haestrechtcollege hun centrale examens kunnen maken in het Theater in het Klavier. 
 
Inleiding  
Voor het gebruik van het Theater in het Klavier zijn tarieven vastgesteld door de raad. Afhankelijk van 
in welke categorie je als partij bent ingedeeld (commercieel, semi-maatschappelijk of maatschappelijk) 
betaal je een bepaalde huur. Scholen zijn ingedeeld in het semi-maatschappelijk tarief. 
 
De afgelopen periode heeft het Van Haestrechtcollege voor het verzorgen van lessen en afnemen van 
schoolexamens gebruik kunnen maken van het Theater in het Klavier tegen het maatschappelijk 
tarief. Het verschil werd voldaan vanuit de middelen die we ontvangen van het Rijk voor Covid(-
maatregelen). Over deze uitzonderingssituatie besloot uw college op 9 maart. Op dat moment was het 
nog niet duidelijk of het Van Haestrechtcollege ook na de meivakantie nog gebruik van de extra ruimte 
wenste te maken voor de eindexamenleerlingen.  
 
Inmiddels zijn de leerlingen een aantal weken te gast in het Klavier. Van beide kanten bevalt deze 
samenwerking goed. Voor de eindexamenkandidaten bood deze mogelijkheid rust bij hun laatste 
lessen en schoolexamens. Ook ontstond hierdoor rust en ruimte voor de andere leerlingen op school. 
De verhuurder en de gemeente ervaren de samenwerking met de school als prettig. De lijnen waren 
kort en het toezicht vanuit school goed geregeld, zodat zaken snel geregeld konden worden en alles 
soepel verliep. Graag maakt het Van Haestrechtcollege daarom ook voor de centrale examens 
gebruik van het Theater in het Klavier en vraagt uw college om ook voor deze periode (mei-juli) het 
verschil tussen het maatschappelijk en het semi-maatschappelijk tarief te dekken.  

 
Beoogd effect 
Faciliteren van de centrale examens voor de eindexamenkandidaten van het Van Haestrechtcollege  
en daardoor de ruimte in school bieden om de overige leerlingen weer fysiek te kunnen ontmoeten in 
de schoolsituatie en dit alles binnen de gestelde richtlijnen vanuit het RIVM. 
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Argumenten 
1.1 Jongeren weer fysiek in beeld in het voortgezet onderwijs van groot belang. 
In de media is al veel gesproken over achterstanden die leerlingen in de afgelopen 
periode hebben opgelopen door het sluiten van de scholen. Daarnaast zijn er voor de 
leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs zorgen over het sociale/psychische welzijn. Het Van 
Haestrechtcollege kan, door gebruik te maken van het Theater in het Klavier, de rest van het 
schooljaar voldoende tijd en aandacht geven aan alle leerlingen door hen weer te kunnen ontvangen. 
Voor de eindexamenleerlingen is deze periode extra spannend. Daarom wil de school dat de 
leerlingen ook bij de centrale examens van de rust, die de ruimte biedt, gebruik kunnen maken.  

 
Kanttekeningen 
1.1 Eindexamens in het theater. 
geen 
 
Afstemming met andere afdelingen/clusters: 
 
Ondernemingsraad: 

Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden. 

 
Personeel en organisatie consequenties: 

Nee 

 
I&A  

Nee 

 
Communicatie  

We informeren het bestuur van OMO-Langstraat over uw besluit. 

 
Bestuurlijk-juridische aspecten 
Ja, Voor deze activiteit geldt de wettelijke uitzondering: T.W.M. artikel 4.1 a sluiting publieke plaats 
sub 1 onder jj 

 
Financiën 
Voor de centrale examens is de ruimte voor 32 dagdelen gewenst. Het voor deze periode door onze 
gemeente te dekken verschil tussen beide tarieven is ca. € 7.600,-. Dit betalen we uit de middelen die 
we van het Rijk ontvangen voor Covid-maatregelen. 

 
Bijlagen 
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