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Geachte leden van de commissie bedrijfsvoering-inwoners,

lYleerderWeert

Mijn naam is René van strijp en ik spreek namens de Raad van Bestuur van
MeerderWeert en Hoera kinderopvang, Al een groot aantal jaren zijn we bezig, met de
gemeente om een nieuwe school voor Leuken en Laar/Laarveld te realiseren. Het
voorbereidingskrediet werd al in 2008 voor Laar/Laarveld en in 2011 voor Leuken
beschikbaar gesteld, Zowel de gemeente als MeerderWeert hebben de wens uitgesproken
om een IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren op beide locaties, Dat is gelukt zonder
extra kosten voor de gemeente. Onze partner Hoera wil bijna € 400,000,- investeren om
in combinatie met MeerderWeert een IKC voor zowel Laar/Laarveld als Leuken te
realiseren, Daarmee zijn dan beide trajecten onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld (met
als extra voordeelkans het gelijktijdig kunnen aanbesteden van beide bouwtrajecten),

we zijn met deze gegevens aan de slag gegaan met de verwachting in 2oL4 de
nieuwbouw te realiseren, Helaas hebben we tijdens het ontwerpproces de nodige
aanpassingen en vertragingen moeten verwerken:
Laar/Laarveld : De eerste plannen gingen uit van een school voor twee denominaties. In
eerste instantie meer dan 16 lokalen werd door de tijd ingehaald en vanwege de
economische recessie en bevolkingskrimp teruggebracht naar 4 lokalen. Hierdoor was
echter ook de eerste locatiekeuze van de Schonkenweg niet meer aan de orde en kwam
de Rietstraat in beeld. Dit werd uiteindelijk toch ook niet de eindlocatie, Er werd gekozen
voor de Aldenheerd, de huidige locatie, Dat betekende nogal ingrijpende en afwijkende
ontwerpen maken om van dit meer dan 75 jaar oude schoolgebouw een eigentijdse
school te maken, Dat dit met de huidige normvergoeding niet te realiseren is, is duidelijk.
Daarom hebben we gezocht naar aanvullende financiering en hebben die gevonden in
enerzijds eigen afdekking samen met onze partner in de kinderopvang (Hoera) en
anderzijds door het aanvragen van provinciale subsidie (leefbaarheid en groen), Met deze
beide extra financieringen kunnen we het voorliggende plan gaan uitvoeren.
Leuken: Het IKC op Leuken leek geen probleem te worden omdat er sprake is van een
stabiele populatie en daardoor een constante stroom van kinderen voor die school, Ook
hier geldt wat ons betreft dat het niet mogelijk is een goede en bijdetijdse school te
bouwen binnen het normbudget van de VNG, dat de gemeente als leidraad hanteert. Dat
die normvergoeding in het jaar dat we willen starten (2015) ook nog eens € 83,000 lager
is dan in 2O!4, is voor ons extra complicerend. Ik kan het natuurlijk niet laten om te
zeggen: u kunt er voor kiezen om van de VNG-normbedragen af te wijken!
Daarnaast is in het ontwerp constant rekening gehouden met inpassing in een
parkachtige omgeving met als doel herbestemming en herinrichting van het centrumplan
Leuken. In het project hebben we er steeds op gekoerst dat we voor het integrale
kindcentrum Leuken aanspraak konden maken op een deel van de 2 miljoen Euro
subsidie die de provincie bijdraagt aan de wijkontwikkeling van Leuken.
Onze hoop was dat uit dit budget tenminste € 300,000 bestemd zou worden voor het
nieuw te bouwen IKC. Dat blijkt niet langer reëel. De provincie beschouwt een

investeringsbijdrage voor onderwijsaccommodatie uiteindelijk niet als een aanvaardbare
besteding.
Ook bij Leuken hebben we samen met de partners en de mensen van de gemeente
gezocht naar alternatieve extra financiering en ook hier is door eigen afdekking en het
meefinancieren van de kinderopvang door partner Hoera getracht een sluitende
begroting te krijgen. Nu rest ons nog het gat ontstaan door het wegvallen van de GOML
gelden. Hiervoor zijn we een oplossing aan het zoeken. Een mogelijk alternatief kan de
reeds aan het onderwijs toegekende subsidie voor de internationale school zijn.
Samenvattend : Door omstandigheden van diverse aard heeft het tenminste 7 jaar
durende proces tot op heden nog niet geleid tot realisatie van beide scholen.
Vandaag spreken we over een voorgenomen besluit dat e.e.a, wel mogelijk maakt,
Iedereen die hierbij betrokken is heeft zijn steentje bijgedragen om ondanks alle
tegenvallers toch een sluitend voorstel voor u neer te leggen.
Meerderweert staat garant voor het afdekken van mogelijke tegenvallers in de
aanbesteding en het aanvullen van het teruggelopen normbedrag Voor zowel
Laar/Laarveld als Leuken. Onze partner Hoera neemt de financiering van de
kinderopvang volledig voor haar rekening. Daarmee is de bouw van Laar/Laarveld
dekkend en Leuken tot op € 300.000,- na afgedekt. We kunnen met dit bedrag een
school voor Leuken bouwen die past in de tijd van nu, die voldoet aan de eisen van
morgen, Een school die in lijn ligt met de eerder gerealiseerde scholen in de andere
wijken van Weert. Een school zonder luxe, maar wel passend in de ook door de
Gemeente aangegeven koers voor de herinrichting van het centrumgebied van Leuken.
Zonder gymzaal, maar wel met eigen wijkvoorziening voor kinderopvang, Leuken
waardig! We begrijpen de gemeentelijke opstelling mbt het normbudget, ook al hadden
we het liever anders gezien. We weten ook van de financiële problemen van de
gemeente. We hebben die betrokken in onze overweging om constructief mee te gaan in
de goedkope opties voor tijdelijke huisvesting en om niet over busvervoer of andere
faciliteiten te praten,
We gaan wat ons betreft samen met de partners en de mensen van de gemeente verder
om het gat te dichten, links om of rechts om. Wat we van u als raad vragen is: geef ons
het vertrouwen om door te gaan, geef groen licht aan dit voorstel'
We zijn het aan de inwoners, ouders en kinderen van Laar en Leuken verplicht om nu
echt door te pakken. Het is nu aan de Raad om het krediet vrij te geven en de realisatie
te laten plaatsvinden.

Ik vraag u dringend namens alle partijen om niet langer uit te stellen. In de realisatie
hebben we rekening gehouden met een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel, Als we nog
langer wachten is de kans groot dat de miljarden euro's die in de economie worden
gepompt ertoe leiden dat de bouw (traditioneel de beste graadmeter) snel gaat
aantrekken, Hierdoor zouden de mogelijke aanbestedingsvoordelen wegvallen en kan
alsnog, alle pogingen ten spijt, de bouw vanwege financiële tekorten niet doorgaan,
Wij hopen dat u onze zorgen deelt en in uw raadsvergadering van 25 februari een positief
besluit neemt.
Ing. René W.J.M, van Strijp
Voorzitter Raad van Bestuur MeerderWeert

