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Agendapunt 9 Kindvoorziening Altweerterheide
D66:
Vraag
In het voorstel staat opgenomen dat transformatie naar woningen in de toekomst mogelijk moet
zijn. Is in te schatten wat de kosten van transformatie naar woningen zal gaan bedragen? En is het
juist dat Eduquaat deze kosten draagt?
Antwoord
Eduquaat dient er bij het ontwerp van het gebouw rekening mee te houden dat transformatie naar
woningen in de toekomst mogelijk is. De eventuele meerkosten die hiermee gemoeid zijn, zullen in
de volgende fase (ontwerpfase) inzichtelijk worden. Met Eduquaat zijn wij overeengekomen dat dit
hiervoor geen aanvullend budget beschikbaar gesteld hoeft te worden door de gemeente. De
verantwoordelijkheid ligt dus bij Eduquaat.
Mocht in de toekomst daadwerkelijk een transformatie naar woningen plaatsvinden, dan is
Eduquaat hiervoor niet verantwoordelijk.
Vraag
Waarom komen de vervoerskosten, zijnde tijdelijke huisvestingkosten, voor rekening van de
gemeente?
Antwoord
In de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Weert is geregeld dat de
gemeente verantwoordelijk is voor tijdelijke huisvesting. In dit geval kan tijdelijke huisvesting
georganiseerd worden binnen leegstand in bestaande schoolgebouwen. Aan het gebruik van dit
gebouw zijn weliswaar geen kosten verbonden, maar voor de leerlingen zal wel vervoer geregeld
moeten worden. De hiermee gemoeide kosten vallen onder de kosten voor tijdelijke huisvesting.
Vraag
De ontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte zou in het proces
gelet op de Raadsinformatiebrief van 28 mei 2019 zoveel als mogelijk worden verbonden aan de
ontwikkeling van de kindvoorziening. In oktober 2019 is een presentatie gegeven over het groeiend
en bloeiend dorpshart Altweerterheide. Dit zou parallel lopen vanwege de benodigde integrale
afstemming. Aangegeven is dat de raad bij het debat kadernota 2021 en begroting 2021 een
definitief besluit kan nemen over de gebiedsgerichte aanpak van de opwaardering openbare
ruimte. Hoe draagt het college er zorg voor dat beide projecten zo optimaal mogelijk op elkaar
worden en blijven afgestemd?
Antwoord
In de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Weert is geregeld dat de
gemeente verantwoordelijk is voor tijdelijke huisvesting. In dit geval kan tijdelijke huisvesting
georganiseerd worden binnen leegstand in bestaande schoolgebouwen. Aan het gebruik van dit
gebouw zijn weliswaar geen kosten verbonden, maar voor de leerlingen zal wel vervoer geregeld
moeten worden. De hiermee gemoeide kosten vallen onder de kosten voor tijdelijke huisvesting.
Vraag
Wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de planning en de realisatie van de bouw?
Antwoord
Desgewenst kunnen wij uw raad daarover, op momenten dat dit relevant is, informeren.
Vraag
Welke samenwerking is er of wordt er gezocht om nadere invulling te geven aan de sociaalculturele activiteiten?
Antwoord
Op dit moment is dat in ieder geval samenwerking en afstemming met de partijen die nu al gebruik
maken van de school. Daarnaast heeft er in het voortraject al afstemming plaatsgevonden met de
(commerciële) accommodatieaanbieders in Altweerterheide.

Vraag
Volgens planning wordt in 2022 de kindvoorziening in gebruik genomen. Wordt de raad
geïnformeerd over het gebruik en mag de raad een evaluatie op inhoud verwachten? Hiermee
bedoelen wij de verwevenheid van de functies en de doelstelling waarvoor deze kindvoorziening is
gebouwd?
Antwoord
Desgewenst kunnen wij uw raad na afronding van het proces een evaluatie op inhoud aanbieden.

