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Geachte heer Limpens,

Op22 augustus 2019 heeft u ons een brief gestuurd. Hierin stelt u ons in kennis van de
voorgenomen verdere uítbreiding van het IKC Laar. In deze brief leest u onze reactie op
uw voornemen.

Voornemen tot uitbreiding
U bent voornemens het IKC Laar uit te breiden tot een gebouw dat huisvesting kan
bieden aan maximaal225 leerlingen, exclusief kinderopvang. Deze groei kan op basis
van de laatst beschikbare leerlingenprognoses onvoldoende worden onderbouwd. U gaat
de voorgenomen uitbreiding betalen met eigen geld.

U stelt in uw brief dat u graag een rechtmatig beroep wilt doen op de gemeentelijke taak
tot het verzorgen van adequate huisvesting op het moment dat het leerlingenaantal
hiertoe aanleiding geeft.

Het achteraf bekostigen van een uitbreiding die u nu met eigen geld realiseert, kunnen
wij u niet toezeggen. Een eventuele toekomstige bekostigingsaanvraag voor het IKC Laar
zal door ons op het betreffende moment beoordeeld worden. Hierbij zal onder meer
leegstand in andere schoolgebouwen worden meegewogen. Besluitvorming is uiteindelijk
voorbehouden aan de gemeenteraad.

Opstarten benodigde trajecten
U wilt de benodigde trajecten voor de voorgenomen uitbreiding van het IKC Laar gaan
opstaten. Dit wilt u graag doen in samenspraak met onder andere de gemeente. Hierbij
laten wij u weten bereid te zijn met u mee te denken over de ruimtelijke invulling van de
omgeving. Alvorens wij inhoudelijk met u in gesprek kunnen gaan, vragen wij u om uw
ideeën zo concreet mogelijk in een plan uit te werken. Wij verwachten dat u hierbij niet
alleen kijkt naar het schoolgebouw, maar naar de totale schoolomgeving. Wij raden u
aan deskundig advies in te winnen bij de planuitwerking.
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Roel Deneer van de afdeling OCSW. U

bereikt hem via"telefooRnummer (0495) 5V6 454 of per e-rna.iJ r'deReer@weert,n-|.

bu en wethouders,

M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris

ans


