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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Op 14 februari februari jl. bent u geïnformeerd over de stand van zaken en het proces om te komen tot
doordecentralisatie van de zorgplicht van de onderwijshuisvesting. Op dit moment zijn wij samen met de schoolbesturen
druk bezig met het beleidsrijke Integrale Huisvestingsplan (IHP). De planning was om dit beleidsrijke IHP in april 2019 in
concept klaar te hebben.
In het proces hebben wij nu even een pas op de plaats moeten maken. We onderzoeken of een paar urgente knelpunten
uit het verleden met voorrang kunnen worden opgelost, zodat er bereidheid is bij alle schoolbesturen om verder te gaan
met het proces om te komen tot een beleidsrijk IHP.
De reden dat wij deze informatie met u delen, is dat wij er belang aan hechten om het proces in alle openheid en met alle
transparantie te doorlopen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief die verstuurd is aan alle schoolbesturen.
Zodra wij meer informatie hebben over het vervolg van het ingezette proces informeren wij u weer.
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Geacht schoolbestuur,
Op 19 maart jl. was het de bedoeling dat een bestuurlijk overleg zou plaats vinden over het beleidsrijke Integraal
Huisvestingsplan (IHP). Tot onze teleurstelling heeft dit overleg door afwezigheid van één van de schoolbesturen niet
kunnen plaatsvinden. Afgesproken is dat ik spoedig in overleg zou treden met het betreffende schoolbestuur en de
beweegredenen om niet deel te nemen aan het overleg aan u zou terugkoppelen.
Op 21 en 27 maart jl. heeft overleg plaats gevonden met het bestuur van LPS. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden
dat er naar hun mening een aantal knelpunten is. Het gaat hier om dossiers die al verschillende járen lopen en waarvan
de uiteindelijke oplossing, volgens LPS, steeds vooruit geschoven wordt. Tevens ziet LPS graag meer samenwerking en
commitment van diverse partijen in deze dossiers, waardoor beter ingespeeld kan worden op het gezamenlijke belang
van alle kinderen in Bergen op Zoom. Naarde mening van LPS is de urgentie in deze dossiers inmiddels zo ver
opgelopen, dat deze knelpunten eerst opgelost moeten worden voordat zij verder willen gaan met het proces om te
komen tot een beleidsrijk IHP.
Het
1.
2.
3.

betreft de volgende dossiers:
Uitbreiding Biezenhof in relatie met Rode Schouw
Herstel constructiefouten Welle en Noordster
Uitbreiding en renovatie van de Sancta Maria

4.

Beheersproblemen bij het Palet.

Met het bestuur van de LPS heb ik afgesproken dat ik binnen twee weken een reactie geef op de dossiers 1 t/m 3.
Ik wil benadrukken dat dossier 1 en 2 ook van belang zijn voor respectievelijk ABBO en SOM en ook in het (concept)
beleidsrijke IHP benoemd worden.
Het dossier rond het Palet valt buiten de kaders van het beleidsrijke IHP en wordt separaat door de gemeente en LPS
opgepakt.
Ik vind het belangrijk om alle betrokken schoolbesturen de kans te geven te reageren. Graag verneem ik daarom ook van
u of er urgente knelpunten in de onderwijshuisvesting zijn. Het gaat hier om knelpunten, waarbij de continuïteit van het
geven van onderwijs in gedrang komt. Graag verneem ik uiterlijk donderdag 4 april 2019 uw eventuele knelpunten. Deze
worden dan meegenomen in de totale afweging.
Indien u graag een toelichting wilt geven op deze knelpunten, ben ik uiteraard bereid tot een gesprek.
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Ondanks dat deze tussenstap waarschijnlijk leidt tot een latere vaststelling van het beleidsrijke IHP, ben ik van mening
dat deze stap noodzakelijk is in het belang van het totale proces.
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Dhr. B. Jacobs M.Sc.

