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Doel:
Kennis te nemen van het B&W besluit over het haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs naar
aanleiding van de uitkomst van de verkennende gesprekken met betrokken partijen.
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Inleiding:
Het project WOC Campus voor het middengebied in Nieuwleusen is bij de besluitvorming in 2015
opgedeeld in een aantal deelprojecten. Een daarvan is de huisvesting van het basisonderwijs en de
kinderopvang/peuterspeelzaal. De bouwfase van kulturhus De Spil in Nieuwleusen is in volle gang.
Planning is om De Spil in september 2018 in gebruik te nemen. De start van de bouw van De Spil was
het moment om prioriteit te geven aan het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn verkennende gesprekken
gevoerd met de betrokken partijen. Op basis van de verkenning worden de vervolgstappen bepaald.
Kernboodschap:
Bij de start van De Spil zijn destijds de ambities om samen te werken door de deelnemende partijen
geformuleerd en uitgewerkt: samenwerking, delen en verbinding. Dit is in 2016 door alle deelnemers
bevestigd door het ondertekenen van een intentieverklaring.
Als voorwaarde voor het opstarten van het haalbaarheidsonderzoek was een plan van samenwerking
tussen de betrokken scholen een vereiste. Dit plan van samenwerking is in 2017 opgesteld. Na de
start van de bouw van kulturhus De Spil was het moment gepland om voor het basisonderwijs te
starten met het haalbaarheidsonderzoek (fase 1). In februari en maart 2018 zijn door ons gesprekken
gevoerd met de betrokken partijen.
Onze conclusie op grond van deze gesprekken is, dat de ambities om samen te werken in het
middengebied van Nieuwleusen voor de doelgroep 0 – 12 jaar onvoldoende aanwezig is om te
kunnen starten met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Betrokken schoolbesturen/-directeuren en kinderopvang-organisaties zijn betrokken geweest bij de
inventariserende gesprekken en deze zijn inmiddels geïnformeerd over het standpunt ons college.
Vervolg:
Wethouder Uitslag neemt de toekomstige verzoeken voor huisvesting basisonderwijs via de
portefeuille onderwijs in behandeling.
Bijlagen:
- Memo inventarisatie vervolg haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs en kinderopvang
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