MOTIE van treurnis
Raadsvergadering: 31 mei 2017
Onderwerp: Platanenlaan
Toelichting:
In de raad van 25 november 2015 is door de raad een krediet ter hoogte van 3 miljoen ter
beschikking gesteld voor de realisering van adequate onderwijshuisvesting en de realisering van
een integraal kindcentrum. De onderwijsbesturen waren daar niet tevreden over. Het is de
wethouder niet gelukt middels duidelijke communicatie vooraf met de schoolbesturen tot een
eensluidende oplossing te komen. Nadien door derden uitgebrachte adviezen bleken onduidelijk en
ook is kennelijk misverstand ontstaan over de status van een nader uitgebracht rapport door
“Traject”. Wel is eerder een rapport Voets aan het college uitgebracht. Al met al is in die periode
daarna een sfeer van wantrouwen met de schoolbesturen ontstaan.
Gebleken is bij de behandeling van de door de resp. onderwijsbesturen ingediende
bezwaarschriften, dat bij de behandeling van de door de schoolbesturen ingediende aanvragen in
elk geval dusdanige fouten zijn gemaakt dat het advies van de commissie voor de bezwaarschriften
aanleiding gaf tot nadere motivering en herstel van formele fouten.
Vervolgens is er uit dit traject een oplossing gekomen die in elk geval een aanmerkelijke verzwaring
van de lasten van de gemeente betekent. Naar door de schoolbesturen is gesteld tijdens de
inspraak bij de laatste commissie samenleving is het bedrag van ruim 700.000,-- dat is bedoeld voor
“BENG” niet door hen verlangd maar door de wethouder naar voren gebracht.
Tijdens deze inspraak is ook gebleken dat tussen schoolbesturen en wethouder geen duidelijkheid
bestaat over de door de schoolbesturen te betalen eigen bijdrage. Daarin zijn zeer stevige woorden
gebruikt. De schoolbesturen stellen dat zij niet meer mogen betalen dan de in de stukken
opgenomen bedragen van € 250.000,-- terwijl de wethouder nog steeds heeft aangegeven dat
hierover nog wel gesproken moet worden.
Het mediationtraject kenmerkt zich in de ogen van de indieners van deze motie als ondoorzichtig en
tegenstrijdig en heeft naar het zich laat aanzien niet bijgedragen tot een verbetering van de relatie
tussen wethouder en schoolbesturen. Al met al heeft dit tot gevolg gehad dat de noodzakelijk
nieuwbouw (in plaats van de oude noodgebouwen), welke door alle fracties als noodzakelijk wordt
beschouwd ruim vertraging heeft gehad. De wethouder is verantwoordelijk voor het slechte verloop
van dit hele traject. De raad betreurt het optreden van de wethouder in deze zeer.
Gelet op het bovenstaande spreekt de raad zijn treurnis over het optreden van de wethouder uit.
En gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 31 mei 2017
De fractie van de VVD,
namens deze,
R.A. Teunissen
Fractievoorzitter
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