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In het Gemerts Nieuwsblad van 15 februari 2018 stond, ingestuurd door de Dorpspartij, een
artikel met als titel: “Een nieuwe Berglarenschool en een goede verbinding tussen onderwijs
en jeugdzorg”. Hierin was te lezen dat er door stichting GOO gewerkt werd aan de plannen
voor een nieuw gebouw. Deze plannen zouden eind 2018 klaar zijn. Echter is het na dit
artikel angstvallig stil gebleven.
Gezien de Kadernota 2020 en de gegevens die hieruit naar voren komen blijkt dat er op dit
moment geen geld beschikbaar is voor een nieuwe Berglarenschool/Kindcentrum Berglaren.
Wij horen van diverse kanten dat de noodzaak toch erg groot is bij dit Kindcentrum, vooral
doordat het een oud gebouw betreft.
Graag horen wij hoe hoog de nood is bij Kindcentrum Berglaren? Kunnen zij de komende
jaren nog vooruit met het huidige gebouw? Wat is de verwachting van stichting GOO zelf
m.b.t. het nieuwe gebouw? Wanneer zou dit gereed moeten zijn?
Tevens willen wij nog een keer vragen of het college al op de hoogte is van de antwoorden
van GOO, n.a.v. het onderzoek of de incidentele kosten vanwege extra lokalen bij de
Samenstroom verhaalbaar zijn op Stichting GOO.
Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor
onderwijshuisvesting met
- voldoende capaciteit (conform de verordening onderwijshuisvesting), en
- kwaliteit (conform bouwbesluit).
Leeftijd van het gebouw is hierbij geen argument, het gaat om de kwaliteit van het
gebouw.
De gemeente heeft vastgesteld dat het gebouw van de Berglarenschool de komende
jaren over voldoende capaciteit en kwaliteit beschikt. Daarom is er in de Begroting
2020 geen financiële middelen opgenomen voor de Berglarenschool. Wel zijn er
middelen opgenomen om een integraal huisvestingsplan op te stellen. Daar wordt de
Berglarenschool dan ook in meegenomen. Stichting GOO krijgt in het traject om te
komen tot een integraal huisvestingsplan de mogelijkheid om haar visie op de
verschillende locaties in Gemert te geven. Stg. GOO heeft voor de tussentijd het
noodzakelijke onderhoud aan hun gymzaal gedaan om deze nog voor een periode van
minimaal 5 jaar te kunnen gebruiken.
Stichting GOO is nog bezig met haar onderzoek wat betreft de extra lokalen bij De
Samenstroom. Zij verwachten voor 19 juli een overzicht te kunnen schetsen.

