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Onderwerp: Technische vragen raadsvoorstel 14-2019 inzake investering pve frisse scholen, beng en 
renovatie in schoolgebouwen 

 

Geachte 
  
Op de raadsavond van 12 februari 2019 zal het raadsvoorstel zoals genoemd in het 
onderwerp in een raadsronde besproken worden. 
Voorafgaande aan deze rond heeft de fractie van SAB enkele technische vragen: 
  
1. In dit raadsvoorstel geeft u aan dat er met het schoolbestuur van IKC de Heeg 
overeenstemming is bereikt over hun bijdrage in de investeringen.  
De fractie van SAB had graag geweten welke afspraken gemaakt zijn ( de inhoud 
van de afspraken) en op welke manier ook wiens initiatief) deze afspraken tot stand 
zijn gekomen. 
Zijn er nog onderhandelingen gaande met de overige IKC’s? (Montessori, El Habib, 
St. Pieter, JF Kennedy, Groene Loper, Scharn en West) en graag zouden we op de 
hoogte  worden gebracht van de momentele stand van zaken bij deze 
onderhandelingen. 
  
2. De gemeente heeft met de schoolbesturen van MosaLira en KomLeren een 
gezamenlijke opdracht verstrekt aan een extern onderzoeksbureau. Daarbij is 
onderzocht welke invloed de toepassing van Frisse Scholen en BENG heeft op de 
materiële instandhouding van de scholen.  
De fractie van SAB had graag geweten: 
- de onderzoeksresultaten 
- welk extern bureau deze onderzoeken heeft verricht 
- hoe de verdeling van de onderzoekskosten tot stand is gekomen (als er al sprake 
was van verdeling van deze onderzoekskosten) 

- hoe de aanbesteding is verlopen 
  
3. In de beslispunten spreekt u over principebesluiten die genomen moeten worden 
door de gemeenteraad. 
Waarom kon er met het schoolbestuur van IKC de Heeg wel afspraken worden 
gemaakt voordat deze principebesluiten genomen werden en met de overige 
schoolbesturen en Kinderopvangorganisaties niet? 

Wat gaat er vervolgens gebeuren als er na het  nemen van een principebesluit door 
de gemeenteraad geen overeenstemming komt met de schoolbesturen en 
Kinderopvangorganisaties? 
  
4. De communicatie met de raad over dit raadsvoorstel is minimaal geweest. 
U geeft aan: 



“Bij besluitvorming conform voorstel zullen de on-hold gezette ontwikkelingen en 
daartoe benodigde onderhandelingen met de schoolbesturen over de bekostiging 
daarvan terstond hervat worden om zo snel mogelijk tot realisatie van de in het IHP 
beschreven ontwikkelingen te komen”. 
Wilt u hiermee aangeven dat de verantwoordelijkheid voor de in het IHP 
voorgestelde ontwikkeling compleet bij de gemeenteraad ligt en niet bij de 
schoolbesturen en kindcentra? 
  
Met vriendelijke groet 
Namens een fractie van SAB 
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