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Raadsinformatiebrief kindvoorz ien ing Altweerterheide

Voorstel

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het kindcentrum
Altweerterheide.

Inleiding

De gemeente, schoolbestuur Eduquaat en Stichting Verbreding Basisschool
Altweerterheide (SVBA) zijn in 2OL7 als gezamenlijke partners gestaft met een traject dat
moet leiden tot een kindvoorziening in Altweefterheide. Op 6 november 2019 heeft SVBA
de gemeente en schoolbestuur Eduquaat per e-mail in kennis gesteld van het besluit dat
men zich terugtrekt uit dit proces. Door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit en de gevolgen hiervan voor het
verdere proces.

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad informeren over de terugtrekking van SVBA uit het proces om te komen
tot een kindvoorziening in Altweerterheide.

Argumenten

Het is van belang dat de raad op de hoogte is van de terugtrekking en de gevolgen voor
het verdere proces.

SVBA heeft laten weten haar achterban te informeren over hun besluit. Door middel van
de raadsinformatiebrief krijgt ook de gemeenteraad informatie 'uit de eerste hand'. Dit
niet alleen over de terugtrekking, maar ook over de gevolgen die deze terugtrekking heeft
voor het verdere proces. Deze gevolgen zijn overigens beperkt. De lijn die eerder is
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ingezet wordt gecontinueerd. Doel blijft de realisatie van een modern en eigentijds
schoolgebouw met ruimte voor opvangfuncties en sociaal-culturele activiteiten.
De reden dat de gemeenteraad nu en niet al kort na 6 november wordt geÏnformeerd,
komt omdat de terugtrekking van SVBA eerst in een bestuurlijk overleg tussen gemeente
en Eduquaat is besproken. Dit overleg heeft op 4 december plaatsgevonden.

Kanttekeningen en risico's

Onrust onder gebruikers opvangvoozieningen is een risico

SVBA is voor schoolbestuur Eduquaat de contractpartij en het aanspreekpunt voor de

opvangfuncties in de basisschool. De terugtrekking van SVBA kan onrust veroorzaken
onder de ouders van kinderen die gebruik maken van de opvangvoorz ieningen. Het is de
gemeente en Eduquaat er alles aan gelegen om deze eventuele onrust te voorkomen.
Eduquaat spant zich daarom in om de opvangfuncties te continueren met de huidige
ondernemers.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De terugtrekking van SVBA leidt niet tot een verdere veftraging van het proces om te
komen tot een kindvoorziening in Altweerterheide. De gesprekken tussen gemeente en
Eduquaat verlopen constructief. Naar verwachting zijn kort na de jaarwisseling de laatste
plooien gladgestreken en is alle informatie beschikbaar die nodlg ls om te komen tot een
gedegen raadsvoorstel. Dit voorstel kan in dat geval in procedure worden gebracht voor
de raadsvergadering van 15 april2O2O.

Gommunicatie/ participatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:
Plonie van den Biggelaar, team communicatie

Extern:
Stichting Eduquaat
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