Beantwoording raadsvragen ChristenUnie,
Haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs Nieuwleusen, Raad 23 april 2018
Geachte raad,
De fractie van de ChristenUnie heeft in de raad van 24 april een aantal vragen gesteld naar aanleiding van
ons besluit om niet te starten met het haalbaarheidsonderzoek voor de huisvesting van het basisonderwijs in
het middengebied Nieuwleusen. De fractie heeft deze vragen gesteld naar aanleiding van contact door de
vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs Nieuwleusen.
Aan de hand van de vragen van de fractie van de ChristenUnie hebben wij onderstaande beantwoording voor
uw raad opgesteld:
1. Wat is de aanleiding geweest voor dit besluit?
Het project WOC Campus voor het middengebied in Nieuwleusen is bij de besluitvorming in 2015
opgedeeld in een aantal deelprojecten. De laatste daarvan is de huisvesting van het basisonderwijs en de
kinderopvang/peuterspeelzaal. Voorafgaand aan het opstarten van het haalbaarheidsonderzoek zijn
door het college in een goede sfeer verkennende gesprekken gevoerd met de betrokken partijen (PCO
Nieuwleusen, OOZ / De Tweemaster, Landstede kinderopvang en Doomijn peuterspeelzalen).
Bij de start van WOC Campus zijn de ambities van de deelnemende partijen om samen te werken
geformuleerd en uitgewerkt: samenwerking, delen en verbinding. Dit is door betrokken partijen vast
gelegd in een ondertekende intentieverklaring. De ambitie om samen te werken in het middengebied van
Nieuwleusen voor de doelgroep 0 – 12 jaar is bij een van de betrokken partijen onvoldoende aanwezig
om het haalbaarheidsonderzoek te kunnen starten. Om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren is een
gezamenlijk vertrekpunt noodzakelijk en dit ontbreekt momenteel.
2. Hoe kan dit in het licht van de afspraken die voorjaar 2017 met het onderwijs zijn gemaakt?
Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hun standpunt, ook als deze wijzigen.
De eigen standpunten van betrokken partijen respecteren wij ten volle.
3. Zijn er nu nog mogelijkheden in het middengebied voor het Primair Onderwijs?
De mogelijkheden voor primair onderwijs in het middengebied van Nieuwleusen zijn niet gewijzigd.
Op welke wijze de mogelijkheden worden benut ligt aan de gezamenlijke partijen en zal de toekomst
uitwijzen.
4. Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de inrichting van het buitenterrein en de plannen die onlangs
zijn goedgekeurd?
Dit besluit heeft geen gevolgen voor de inrichting van het buitenterrein, omdat de realisatie gefaseerd
wordt uitgevoerd. De inrichting van het deel van het terrein rond de Driehoek, wordt ingericht zoals
gepland (relatief veel gras). Dit stond en staat gepland in de laatste fase met de gedachte om t.z.t. te
kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs. Dat laatste is voorlopig niet aan de
orde. Wij maken het buitenterrein netjes af.
5. Hoe nu verder?
Huisvesting van het basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen zijn onderdeel van de portefeuille
onderwijs. Omdat het haalbaarheidsonderzoek niet meer binnen het project wordt uitgevoerd, zullen
toekomstige huisvestingsvraagstukken worden behandeld binnen het reguliere beleidsterrein onderwijs,
de eenheid MO.
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