AMENDEMENT
Raadsvergadering: 31 mei 2017
Onderwerp: Aanvullend krediet onderwijslocatie Platanenlaan
Raadsvoorstelnummer: Z/16/246799
Toelichting:
Op 25 november 2015 is er een raadsbesluit genomen voor het ter beschikking stellen voor
de onderwijslocatie aan de Platanenlaan te Zevenaar. Inmiddels zijn we 18 maanden, veel
extra ambtelijke capaciteit en kosten verder. Na een gang van de scholen naar de
bezwaarschriftencommissie en een vervolgens doorlopen mediation traject ligt er nu een
raadsvoorstel tot een aanvullend krediet. De raad is bepaald ongelukkig met het proces en
het onder druk staan van de verhoudingen tussen college en schoolbesturen. Dat is voor
niemand goed en zeker niet in het belang van de schoolgaande kinderen.
In het raadsvoorstel worden 3 scenario’s geschetst. De voorkeur van het college gaat uit
naar scenario 2 , groot € 5.777.711,00 onder de voorwaarde van een substantieel hogere
eigen bijdrage van de schoolbesturen. Zo niet dan wordt de bijdrage beperkt tot scenario 3,
groot € 5.036.921,00 Deze optie strookt echter niet met de duurzaamheids wensen van de
gemeente en draagt niet bij tot het worden van een energie neutrale gemeente.
Zoals het er nu voor staat lijkt het erop dat het college en de schoolbesturen dicht tot een
vergelijk zijn gekomen. Overeenstemming is binnen handbereik maar wordt gefrustreerd
door de eis tot een hogere bijdrage van de scholen dan waarover reeds overeenstemming is
(€ 250.000). Daarbij is nog maar de vraag of het de scholen wettelijk is toegestaan deze
hogere bijdrage te leveren.
De raad vindt dat er nu knopen moeten worden doorgehakt en dat verdere vertraging moet
worden voorkomen. Verder overleg gaat ook tijd en geld kosten
Op grond van het voorgaande wordt voorgesteld het:
Raadsvoorstel INT/16742137 als volgt te amenderen:
Het raadsbesluit te vervangen door:
Besluit:
In te stemmen met: - scenario 2, groot € 5.777.711,00 onder de voorwaarde van een eigen
bijdrage van de schoolbesturen van € 250.000,00

Ondertekening:
Zevenaar, 17 mei 2017.
De fractie van het CDA,
namens deze,

De fractie van de SP,
namens deze,

De fractie van de PvdA,
namens deze,

J. de Nooij
Fractievoorzitter

E.R. van der Schaft
Fractievoorzitter

N. Niebuur-Sluiter
Fractievoorzitter

STEMMEN GESTAAKT
(voor: 11 (CDA, PvdA, SP, Sociaal
Zevenaar en D66); tegen: 11 (Lokaal
Belang en VVD))

