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Onderwerp

Talentencampus

Geachte commissieleden,
Voor uw vergadering van 16 april staat de voortgang van de Talentencampus geagendeerd. Het
overzicht van de stand van zaken zoals ik u dat heb doen toekomen dateert inmiddels van januari
jl.. Sedertdien hebben wij met de partners in de Talentencampus verdere gesprekken gevoerd.
Zoals bekend bevindt de stuurgroep van de Talentencampus zich in de laatste fase voor de
besluitvorming om de intentieovereenkomst om te zetten in een koopontwikkelovereenkomst.
Daar is de laatste tijd door alle partners hard aan gewerkt. Wij hadden gehoopt vandaag de
laatste stuurgroepvergadering te kunnen hebben voor de koopontwikkelovereenkomst, maar er
blijkt meer tijd nodig om de hoofdlijnen in te vullen. Dit betekent, dat - mede in verband met de
vakantie - de stuurgroepvergadering is verplaatst naar begin mei.
Ik stel u voor om ook de uitkomsten van die gesprekken te betrekken bij de behandeling van dit
onderwerp in uw vergadering. Dat geeft een volledig en integraal beeld van de stand van zaken.
Ik verzoek u daarom het onderwerp Talentencampus van de agenda van de commissie BOB te
halen en uit te stellen tot begin mei. In overleg met de griffier, is mijn voorstel aan de
Agendacommissie om voorafgaande aan de Raadsvergadering van 10 mei een korte integrale
commissie te plannen zodat ik zelf als portefeuillehouder u volledig bij kan praten over de
laatste stand van zaken en uw vragen te beantwoorden.
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Wellicht ten overvloede wil ik U wel melden, dat ik volledig binnen het mandaat opereer, zoals
dat in juni aan het college is meegegeven.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester,

Drs W. J. L. Buijs- Glaudemans

