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Sector : Inwoners  

Afdeling : Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn  

Gerelateerde adviezen : BW-006084, RAD-000941, BW-007081, RAD-000780, 
BW-007413)  

Behandelend medewerk(st)er :      Tel.: (0495) 57 54 54  

Portefeuillehouder(s) : G.J.W. Gabriëls  

Te informeren commissie : Commissie Bedrijfsvoering/Inwoners 
in de informatiebijeenkomst van  8 oktober 2014 

OCSW Deneer, Roel  IB-BV/IW141008 

 
ONDERWERP 

 
Scholenprojecten Leuken, Laar-Laarveld en RKEC  
 

AANLEIDING EN RELATIE 
MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/TOEZEGGING 

 
Aanleiding 
Op 11 juni 2014 hebben wij uw raad per brief geïnformeerd over de voortgang van de 
scholenprojecten in Leuken en Laar-Laarveld. In deze brief is eveneens aangegeven dat er 
naar verwachting in oktober 2014 een kredietvoorstel aan uw raad zou worden 
aangeboden voor beide projecten. Vooralsnog is niet alle informatie die nodig is 
beschikbaar waardoor dit voorstel nog niet ter besluitvorming aan uw raad kan worden 
aangeboden. Via een informatiebijeenkomst willen wij u graag bijpraten over de voortgang 
van de scholenprojecten in Leuken en Laar-Laarveld alsmede het project RKEC. 
    
Relatie eerdere / latere besluitvorming / toezegging 
 
Leuken en Laar-Laarveld 
 03-06-2013: het college heeft besloten dat de beschikbare voorbereidingskredieten 

voor de scholen in Leuken en Laar-Laarveld door Meerderweert kunnen worden 
aangewend, zodat gestart kan worden met de voorbereiding voor de bouw van beide 
scholen (BW-006084). 

 25-09-2013: uw raad heeft een motie aangenomen waarin is uitgesproken dat het 
wenselijk is een kinderopvangvoorziening te realiseren in Leuken en Laar-Laarveld. U 
heeft het college opgedragen met betrokken partijen een oplossing te zoeken voor de 
realisering van buitenschoolse opvang en peuteropvang bij beide nieuw te bouwen 
scholen. 

 12-02-2014: uw raad heeft de locatie Aldenheerd aangewezen als 
(ver)nieuwbouwlocatie voor de St. Franciscusschool (RAD-000941). 

 10-03-2014: het college heeft besloten om voor de bouw van de nieuwe school / MFA 
Laar-Laarveld een provinciale subsidie aan te vragen in het kader van de regeling 
“Leefbaarheid en Groen” (BW-007081). 

 11-06-2014: schriftelijke toezegging om uw raad een kredietvoorstel aan te bieden 
voor de scholen in Leuken en Laar-Laarveld in oktober 2014. 

 
RKEC 
 22-05-2013: voorbereidingskrediet € 575.000,00 beschikbaar gesteld door de raad 

met bevoegdheid aan het college voor het zoeken naar externe dekkingsmiddelen. 
Aangevuld met amendement dat aan gestelde randvoorwaarden moet worden voldaan 
(RAD-000780).  
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 08-07-2014: besluitvorming van het college dat aan de gestelde voorwaarden van de 
raad is voldaan (BW-007413). 

 
HOE WORDT GEÏNFORMEERD? 

 
Presentatie, GEEN schriftelijke stukken 
>> Presentator:  
 Gemeente Weert: Roel Deneer, Mat van Meijl, Mia Aerdts 
 Schoolbestuur Meerderweert 
 Hoera Kindercentra 
>> Duur:  
 Presentatie: 30 minuten 
 Vragen: 45 minuten 
 

PLANNING PROCES 
 
Leuken en Laar -Laarveld: 
 3e kwartaal 2014 – 2e kwartaal 2015: ontwerp en bouwvoorbereiding 
 1e kwartaal 2015: kredietvoorstel 
 3e kwartaal 2015: start bouw 
 3e kwartaal 2016: oplevering schoolgebouwen 
 
RKEC: 
 Oplevering december 2016 
 


