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Onderwerp

Raadsinformatiebrief kindvoorziening Altweerterheide.

Voorstel

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de kindvoorzien¡ng Altweefterheide.

Inleiding

Aanvankelijk heeft uw college via de beleidskalender gecommuniceerd dat er in juli 2019
een voorstel aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd over de kindvoorziening
Altweerterheide. Deze planning wordt niet gehaald. Uw college heeft aangegeven dat de
gemeenteraad h ierover g einformeerd moet wo rden.

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad te informeren over de oorzaak van het niet halen van de planning die
via de beleidskalender is gecommuniceerd.

Argumenten

De volgende argumenten liggen ten grondslag aan het niet in procedure brengen van een
raadsvoorstel voor de raadsvergadering in juli.

1. Eduquaat vindt het risico te groot dat de kindvoorziening niet gerealiseerd kan
worden voor het afgesproken bedrag.

De gemeente is al geruime tijd met het schoolbestuur Eduquaat en de Stichting
Verbreding Basisschool Altweerterheide in gesprek over de kindvoorziening
Altweerterheide. In de afgelopen periode is er hard gewerkt om de afspraken en
uitgangspunten die zijn vastgelegd in het Programma van Eisen en de intentieverklaring
verder te concretiseren.
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De tussen partijen geconcretiseerde afspraken zijn veftaald naar een raadsvoorstel en

realisatieovereenkomst. Beide documenten zijn op 30 april met Eduquaat besproken.
Eduquaat heeft toen kenbaar gemaakt dat het afgesproken taakstellende (norm)bedrag

dat aan raad gevraagd zou moeten worden voor de realisatie van de kindvoorziening
mogelijk toch niet toereikend is. Daarnaast zijn nog niet alle te verwachten overige kosten

en de dekking daarvan bekend, zoals kosten voor (gedeeltelijke) sloop, asbestsanering en

tijdelijke huisvesting. Ook dit zijn zaken die nadere uitwerking behoeven. Eduquaat vindt
het als bouwheer te risicovol om nu in te stemmen met het voorstel, omdat een mogelijke
overschrijding van het taakstellende normbedrag voor haar rekening komt.

2. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid

Eduquaat en gemeente zijn van mening dat een zorgvuldig proces belangrijker is dan een

snel proces. Daarom is afgesproken het raadsvoorstel niet in procedure te brengen voor
de raad van juli.

Kanttekeningen en risico's

Samen met een projectgroep uit de samenleving van Altweefterheide is reeds in 2018 een

participatief traject gestart om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak voor de

opwaardering van de openbare ruimte. Behalve de rol van de projectgroep uit de

samenleving, heeft er ook al een eerste brede bewonersparticipatie plaatsgevonden. De

planning van het vervolgtraject is erop gericht om de pm-posten in de begroting 2019 en

kadernota 2020, in de kadernota 202I om te zetten naar Euro-posten.
Vervolgens kan de raad bij de behandeling van de kadernota202I en de begroting 2021

een debat voeren en een definitief besluit nemen over de gebiedsgerichte aanpak van de

opwaardering openbare ruimte in Altweerterheide.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de ontwerptrajecten van beide projecten in de loop

van 2019 parallel zouden gaan lopen vanwege de benodigde integrale afstemming. Een

mogelijk gevolg van uitgestelde besluitvorming over de kindvoorziening kan zijn dat ook

het traject om te komen tot een gebiedsgerichte opwaardering van de openbare ruimte
vertraging oploopt. Er zal alles aan gedaan blijven worden om beide projecten zo optimaal
mogelijk op elkaar af te stemmen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Gemeente, Eduquaat en Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide gaan de

komende periode gebruiken om zaken verder uit te werken en uit te rekenen. Op dit
moment is niet inzichtelijk hoeveel tijd hiervoor nodig is. Dit zal mede afhankelijk zijn van

of afspraken die aanvankelijk tussen partijen zijn gemaakt herzien moeten worden. Het

vaststellen van een nieuwe datum waarop het raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd
is daarom lastig. Op de beleidskalender is het raadsvoorstel vooralsnog doorgeschoven
naar december 2019.

Communicatie/ particiPatie
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De gemeenteraad wordt door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd
over de het uitgestelde raadsvoorstel. Eduquaat heeft haar partner Stichting Verbreding
Basisschool Altweerterheide op de hoogte gebracht.

Overleg gevoerd met

Intern:

Dirk Franssen, programmaregisseur weginfrastructuur afdeling Openbaar Gebieda

Extern:

¡ Stichting Eduquaat
¡ Stichting Verbreding Basisschool Altweefterheide (via Eduquaat)
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