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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Eind maart hebben wij u per brief (U19-005105) geïnformeerd dat we even een pas op de plaats hebben moeten maken
in het proces om te komen tot een beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).
De reden hiervoor was dat we op verzoek van de schoolbesturen moesten onderzoeken of een paar UFgente knelpunten
uit het verleden met voorrang konden worden opgelost, voordat we verder konden gaan met het proces om te komen tot
een beleidsrijk IHP. Inmiddels hebben wij bij alle schoolbesturen de urgente knelpunten geïnventariseerd
Voor informatie over de knelpunten van de schoolbesturen verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief die verstuurd is aan
alle schoolbesturen.
De komende tijd bekijken wij samen met de schoolbesturen welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Zodra wij meer
informatie hebben over het vervolg van het ingezette proces informeren wij u weer.
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Geacht schoolbestuur,
Naar aanleiding van onze brief van 28 maart jl. inzake het standpunt van het bestuur van de LPS over het proces om te
komen tot een beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan (IHP), delen wij u het volgende mee.
Dríe schoolbesturen, te weten ABBO, SOM en SIPO hebben als reactie op deze brief, aangegeven graag het gesprek
aan te gaan om ook hun knelpunten te bespreken. Dit gesprek heeft plaats gevonden op donderdag 11 april. De
schoolbesturen Auris en Driespan hebben aangegeven geen knelpunten te zien.
Door middel van deze brief geven wij een terugkoppeling van deze gesprokken.
Het bestuur van SOM heeft verzocht om met spoed een oplossing in gang te zetten voorde volgende knelpunten:
* Herstel constructiefouten Noordster/Welle, in de wetenschap dat deze kwestie ai vanaf voor 2015 in beeld is
gebracht
« De leerlingengroei bij OBS De Kreek, waarbij het de nadrokkelijke wens van Stichting SOM is om op korte termijn
gebruik te maken van tenminste twee klaslokalen in de bestaande schoolwoningen.
Het bestuur van ABBO heeft de volgende knelpunten naar voren gebracht:
* Uitbreiding Biezenhof in relatie met Rode Schouw
* School Oost
a Montessorischool.
Ten aanzien van deze laatste twee punten heeft het bestuur van ABBO de wens aangegeven bij deze scholen zowel het
hoofdgebouw als de dislocatie te willen renoveren en dit op te nemen in het beleidsrijke IHP. De uitvoering van de
renovatie dient zo spoedig mogelijk te worden gepland, gelet op de leeftijd van de schoolgebouwen. Deze wens wijkt af
van hetgeen nu voor beide scholen is opgenomen in het concept-IHP.
Het bestuur van SIPO heeft het volgende knelpunt aangegeven:
« De grote en snelle groei van El Feth.
Alle dríe de schoolbesturen hebben commitment getoond om door te gaan met het proces op weg naar
doordecentralisatie, waarbij het beleidsrijke IHP een belangrijke tussenstap is. Wel is het voor hen van belang dat de
genoemde knelpunten eerst opgelost worden.
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Nu alle knelpunten zijn geïnventariseerd, is het de bedoeling dat wij gezamenlijk met de schoolbesturen binnen een paar
weken gaan kijken welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij de bijbehorende kosten
goed in beeld hebben. Zodra het voorstel voor oplossingsrichtingen gereed is, zullen wij u direct informeren.
Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen en zijn wij bereid tot een persoonlijk gesprek.
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