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Terugtrekking SVBA uit proces kindvoorziening Altweerterheide
L8864/902564

Geachte raadsleden,

De Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide (SVBA) heeft besloten zich terug te
trekken uit het proces om te komen tot een kindvoorziening in Altweerterheide. Van dit
besluit heeft SVBA ons en schoolbestuur Eduquaat op 6 november 2019 per e-mail in
kennis gesteld. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over wat dit betekent voor
het verdere proces.

Continueren opvangfu ncties
Vooropgesteld is er de gemeente en Eduquaat veel aan gelegen dat de terugtrekking van
SVBA niet leidt tot onzekerheid bij ouders en kinderen die gebruikmaken van de
opvangvootz ieningen. Eduquaat zal zorgdragen voor de continuiteit van de opvangfuncties
en wil dit zoveel als mogelijk blijven doen met huidige ondernemers.

Geen vertraging van het proces
De terugtrekking van SVBA heeft geen gevolgen voor het proces om te komen tot een
kindvoorziening in Altweefterheide. Ook blijft het doel overeind tot het realiseren van een
modern eigentijds schoolgebouw in Altweerterheide met mogelijkheden voor
opvangfuncties en sociaal-culturele activiteiten. Deze conclusie hebben we samen met
Eduquaat getrokken tijdens in een bestuurlijk overleg op 4 december 2019. Op 6
december 2019 is SVBA door Eduquaat geïnformeerd over de uitkomst van dit bestuurlijk
overleg.

Reden terugtrekking SVBA
In de e-mail van 6 november 2019 heeft SVBA medegedeeld dat men op basis van het
gevolgde proces en de gerealiseerde resultaten heeft besloten zich als partij terug te
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trekken. Het proces is volgens SVBA verre van effectief en efficiënt gebleken en leidt niet
tot de uitgangspunten en afspraken die zijn vastgelegd in het Proqramma van Eisen. SVBA

heeft moeten vaststellcn dat dc beoogde doelen van alle partijen die aan het project
hebben deelgenomen niet zullen en kunnen worden gerealiseerd en betreurt het te
moeten concluderen dat hun bijdrage niet langerverantwoord is voor hun achterban.

Intentieverklaring en Programma van Eisen kindvoorziening
In 2018 heþben gemeente, Eduquaat en svBA samen een Programma van Eisen (PvE)

opgesteld en een intentieverklaring ondertekend. Beide documenten zijn op 4 september
2018 door ons college vastgesteld. Uw raad is destijds geïnformeerd via de TILS lijst.

Voor wat betreft de intentieverklaring geldt dat de intenties en verantwoordelijkheden van

de gemeente en Eduquaat ongewijzigd zijn gebleven. De verantwoordelijkheid van SVBA

om invulling te geven aan de opvangfuncties, valt terug naar Eduquaat.
Voor wat betreft het PvE zullen w¡j samen met Eduquaat nogmaals kritisch kijken naar
onder andere de ruimtebehoefte van de verschillende functies. Indien nodig zullen wij het
PvE bijstellen.

Plan ning vervolgtraject
Wij verwachten kort na de jaarwisseling de constructieve gesprekken met Eduquaat af te
ronden en alle informatie beschikbaar te hebben die nodig is om te komen tot een
gedegen raadsvoorstel over de kindvoorziening in Altweerterheide. Als zich geen

onvoorziene omstandigheden meer voordoen, kunnen wij voor de raadsvergadering 15

april 2020 een voorstel in procedure brengen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.J rtens
gemeentesecretaris
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