Raad openbaar Druten
Dossiernummer

2632

Extern Zaak ID

Z/21/059648

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

1 juli 2021

Agendapunt

9

Omschrijving

Scenario's onderwijshuisvesting primair onderwijs

Organisatieonderdeel

domein Sociale leefomgeving - team Welzijn,
Onderwijs en Sport

Eigenaar

Hulsebosch, Ellen

Soort nota

Beslisnota

Programma/Paragraaf

P4 Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Druten

Wildt, G. de ( Gérard)

Telefoonnummer steller

06-18417175

Bijlagen
Beslisnota Gemeentelijke notitie scenario's primair onderwijs
Bijlage 1: Gemeentelijke notitie scenario's primair onderwijs t.b.v. Uitvoeringsprogramma
2022-2025
Beantwoording technische vragen onderwijshuisvesting primair onderwijs
9 Amendement SMW school Deest Afferden
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

25 mei 2021

Rondetafelgesprek raad Druten

17 juni 2021

Raad openbaar Druten

23 juni 2021

Stukken gemeenteraad Druten

1 juli 2021

Raad openbaar Druten

1 juli 2021

Toelichting
Middels deze beslisnota wordt de notitie doorgeleid naar de gemeenteraad, inclusief de
beslisnota voor de raad.
Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de Gemeentelijke notitie scenario's onderwijshuisvesting
primair onderwijs
2. Het scenario voor gezamenlijke nieuwbouw voor de basisscholen Klosterhufke in
Deest en St. Victorschool in Afferden niet nader uit te werken
3. Voor basisschool ‘t Klosterhufke in Deest naast het nieuwbouwscenario ook een
scenario voor renovatie uit te werken
4. Voor de uitwerking van het scenario van renovatie van ‘t Klosterhufke het college te
verzoeken een budgetvoorstel aan de raad te doen
5. Bij het nieuwbouwscenario van basisschool ’t Klosterhufke in Deest een flexibele
bouwvorm als uitgangspunt te nemen
6. De besluitvorming ten aanzien van de Sint Victorschool in de periode 2022-2025 te
laten plaatsvinden, teneinde de realisatie van plannen voor 2029 te kunnen laten
plaatsvinden

Besluit (Aangenomen)
de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de Gemeentelijke notitie scenario's onderwijshuisvesting
primair onderwijs
2. Het scenario voor gezamenlijke nieuwbouw voor de basisscholen Klosterhufke in
Deest en St. Victorschool in Afferden niet nader uit te werken
3. Voor basisschool ‘t Klosterhufke in Deest naast het nieuwbouwscenario ook een
scenario voor renovatie uit te werken
4. Voor de uitwerking van het scenario van renovatie van ‘t Klosterhufke het college te
verzoeken een budgetvoorstel aan de raad te doen
5. Bij het nieuwbouwscenario van basisschool ’t Klosterhufke in Deest een flexibele
bouwvorm als uitgangspunt te nemen
6. De besluitvorming ten aanzien van de Sint Victorschool in de periode 2022-2025 te
laten plaatsvinden, teneinde de realisatie van plannen voor 2029 te kunnen laten
plaatsvinden

