AMENDEMENT

Onderwerp: gymzaal Leuken

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 24 september 2014
Overwegende dat:
-

-

-

Er in de concept-nota binnensportaccommodaties: ontwikkelingen in de periode 2015-2020 in de
planontwikkeling voor Leuken nu geen gymzaal wordt meegenomen.
Er wel een nieuwe school gebouwd gaat worden
Het schoolbestuur kan meedenken door te kiezen voor een koppeling van een gymzaal met
bijvoorbeeld de speelzaal en/of aula
Dit kan resulteren in lagere bouwkosten voor de gemeente ten opzichte van het bouwen van een
aparte gymzaal
Het meerkosten met zich meebrengt als er op termijn alsnog een gymzaal aan de nieuwe school
aangebouwd moet worden
De leerlingen van Leuken niet meer vervoerd hoeven te worden voor hun gymlessen
Dit een besparing oplevert die kan worden ingezet als bijdrage in de kapitaalslasten
Er in de nota gerekend wordt met 2 gymnastiekuren per week
Het schoolbestuur Meerderweert vandaag in een brief verwijst naar het meest recent afgesloten
nationale bestuursakkoord waarin het aantal gymnastiekuren voor basisschoolleerlingen naar drie
getild wordt
Dit bestuursakkoord wordt afgesloten tussen de PO-raad en het ministerie van Onderwijs waarbij de
verhoging van het aantal gymnastiekuren door de staatsecretaris van OCW zelf uitdrukkelijk is
ingebracht
Dit in de toekomst gevolgen heeft voor het benodigd aantal zaaluren voor gymonderwijs
Het realiseren van een gymzaal het ook mogelijk maakt om in de wijk te sporten
Hier behoefte aan is, zoals op de informatieavond is ingebracht door Jan van Weert
Een nieuwe school met gymzaal breder inzetbaar is, ook voor andere gebruikers/activiteiten vanuit de
wijk en hierdoor een meerwaarde oplevert voor de wijk Leuken.

Wijzigt de nota als volgt:
-

-

Op pagina 40 wordt de zin verwijderd: “Ook bij de nog nieuwe te bouwen basisschool in Leuken wordt
in de planontwikkeling de mogelijkheid voor het later bouwen van een gymzaal meegenomen.” en
vervangen door de volgende zin: “Bij de nieuw te bouwen basisschool Leuken worden in de
planontwikkeling extra m2 toegevoegd zodat er een gymzaal gerealiseerd wordt die gekoppeld is aan
de school”.
In de zin: “Mocht bouw van een extra gymzaal in de toekomst gewenst zijn..” wordt na “Mocht” het
woord “daarnaast de” ingevoegd.
In de zin “Dit kan bij een basisschool zijn, wat dan ruimtelijk mogelijk is in Moesel en in Leuken, maar
ook een andere locatie” worden de woorden “en in Leuken” verwijderd.

en draagt het college op hierover met het schoolbestuur Meerderweert in overleg te gaan en de extra kosten
mee te nemen in het kredietvoorstel nieuwbouw basisschool Leuken,
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie D66
M. Stokbroeks

Fractie PvdA
M. Zaaboul

