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College van B&W
Postbus 950
6000 AZ Weert

Weert, 25 oktober 2012

Vragen ex artikel 40 RvO, mondelinge beantwoording
Voorbereiding scholen Laar-Laarveld en Leuken

Geacht college,

Op 27 juni heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de bouw van een basisschool voor Laar
en Laarveld. Ouders hebben ons gevraagd naar de voortgang. Het blijkt nu dat er na het raadsbesluit
nog nauwelijks vordering is gemaakt met de feitelijke voorbereiding van de bouw van de school. Dit is
te meer jammer omdat het planproces al zolang geduurd heeft en met name een vervangende school
voor Laar dringend nodig is. De redenen zijn u bekend; ze zijn in de raadsvergadering van 27 juni
nadrukkelijk aan de orde geweest.
Op dit moment kan de planvoorbereiding niet verder. Er wordt gewacht op een standpunt van Humanitas. Deze organisatie moet beslissen of zij wil participeren met een voorziening voor kinderopvang.
Afhankelijk van de keuze van Humanitas wordt bepaald welke partij verantwoordelijk wordt voor het
bouwproject (wie wordt bouwheer).
In de begroting 2013 is vermeld dat het bestek in het vierde kwartaal van 2013 klaar zal zijn. Met de
bouw kan dan naar onze mening op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2014 worden begonnen,
eventueel pas medio 2014.
Met het plan voor de nieuwe basisschool voor Leuken is iets dergelijks aan de hand. De raad heeft in
december 2011 een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de bouwvoorbereiding. Volgens
de begroting 2013 is het plan ook pas in het vierde kwartaal van 2013 besteksklaar.
Wij hebben de volgende vragen.
1. Wat zijn de oorzaken van de trage voortgang?
2. Wat kan en wil het college doen om een versnelling in de voorbereiding te krijgen?
3. Wanneer kunnen de scholen in gebruik genomen worden?
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