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Beste leden en burgerleden,
ln maart en april 2019 (brieven U 19-005105 en U 19-006640) hebben wij u geïnformeerd over een pas op de plaats die
wij hebben moeten maken in het proces om te komen tot een beleidsrijk Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor het
primair onderwijs. Reden hiervoor was dat er door de schoolbesturen een aantal knelpunten naar voren was gebracht,
welke wij met spoed moesten oplossen.
ln juli 2019 (brief U19-010785) hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke oplossingen die wij zagen voor de
knelpunten. Wij hebben u hierover ook bijgepraat in de beeldvormende raadsvergadering op 29 augustus jl.
Inmiddels heeft u in uw vergadering van 14 november jl. een beslissing genomen over de financiële middelen die
benodigd zijn voor het oplossen van de knelpunten Welle/Noordster en Biezenhof/Rode Schouw.
Alle knelpunten zijn nu naar tevredenheid opgelost. Op 19 november jl. hebben de schoolbesturen de intentieverklaring
ondertekend, waarmee zij aangeven een streep te zetten onder het verleden en verder te gaan met het beleidsrijke IHP.
Ter afhandeling van de knelpunten hebben wij bijgaande brief gestuurd aan de schoolbesturen.
Wij blijven u informeren over het proces om te komen tot een beleidsrijk IHP.
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Geacht bestuur,
ln maart en april jl. hebben we gesprekken gevoerd over knelpunten in de onderwijshuisvesting, welke u graag opgelost
wilde zien vooruitlopend op de totstandkoming van het beleidsrijke Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). ln de
periode hierna zijn met u diverse gesprekken gevoerd over mogelijke oplossingen. Bij brief van 3 juli jl. hebben wij u
geïnformeerd over de mogelijke oplossingen van de door u en de andere besturen aangegeven knelpunten ten aanzien
van de onderwijshuisvesting.
Na het zomerreces hebben wij de financiële dekking van de knelpunten Biezenhof en Welle/Noordster in het college
besproken. Inmiddels heeft de gemeenteraad op 14 november jl. ingestemd met de financiële dekking van het voorstel
rondom de renovatie van De Welle/Noordster. Tevens is bij de begrotingsbehandeling ingestemd met de dekking voor de
extra kosten van het knelpunt Biezenhof/Rode Schouw.
Dit betekent dat alle knelpunten nu naar tevredenheid zijn afgehandeld. Ter afsluiting van dit proces, hebben wij
gezamenlijk op 19 november een intentieovereenkomst getekend, waarbij wij nu vooruit kijken naar de toekomst en
gezamenlijk gaan werken aan een beleidsrijk IHP.
Wij zien uit naar het proces om te komen tot een gezamenlijk IHP.
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