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Amendement
Reg. Nr. 2022-06

Agendapunt:
Onderwerp :

3. Voorjaarsnota 2022 en Perspectiefnota 2023-2026
Reserve IHP

Vergadering van de gemeenteraad op 4 juli 2022.
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Toevoegen aan het besluit:
2. Het budget voor het project zaakgericht werken te herbestemmen voor het Integraal
Huisvestingsplan Scholen
3. Hiertoe een bestemmingsreserve in te stellen voor het realiseren van de projecten in het
meerjarenprogramma Integraal Huisvestingsplan Scholen en hierin onder te brengen:
a. de reservering ad. 2.1 miljoen incidenteel ten behoeve van de renovatie van de Noordgouw
b. herbestemming 1.1 miljoen incidenteel zaakgericht werken t.b.v. IHP
c. in overleg met de raad, mogelijke toekomstige incidentele meevallers

Silvia van Amerongen

GROEN
LINKS
Toelichting:
Voor een kwalitatief goede, gezonde en duurzame onderwijsomgeving, is de uitvoering van het
Integraal Huisvestingsplan Scholen onmisbaar en heeft dit hoge prioriteit bij het maken van financiële
keuzes. Het gaat om de dagelijkse leef- en leeromgeving van onze kinderen in Heerde. Het is geen
luxe, we brengen daarmee de onderwijshuisvesting op peil.
Het zaakgericht werken, ofwel het verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering is weliswaar
ook een goed streven, evenwel is het dan zaak om eerst zicht te krijgen op wat dat betekent en wat
het gaat kosten. Het lijkt een beetje een slag in de lucht om hiervoor nu al zo'n fors budget ad. 1.1
miljoen in een reserve te stoppen.
Het voorstel is, om dit budget te gebruiken voor het realiseren van goede onderwijshuisvesting zoals
in het IHP is afgesproken tussen schoolbesturen en gemeente.
Om meer financiële zekerheid te bieden dat dit plan ook in zijn geheel meerjarig uitgevoerd gaat
worden, stellen we voor een reserve hiervoor in te stellen. Hierin kan tevens het reeds vrijgemaakte
incidentele budget van 2.1 miljoen voor de Noordgouw worden ondergebracht, evenals eventuele
incidentele meevallers in de komende jaren, zoals het College aankondigt in de memo over de
meicirculaire, die eveneens voor de uitvoering van IHP projecten beschikbaar kunnen komen.
Dit betekent per saldo dat de bestemmingsreserve dan 3.2 miljoen bij aanvang bedraagt.
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