Amendement Kadernota 2022-2025 (Vestersbos)
De ondergetekenden stellen volgend amendement voor bij voorstel Kadernota 2022-2025
Z/21/387254
De raad besluit:
1.
2.
3.

in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de
Kadernota 2022-2025;
een bestemmingsreserve afschrijvingslasten locatie Vestersbos in te stellen;
de Kadernota 2022-2025 vast te stellen.

wordt gewijzigd in:
1.
2.

in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de
Kadernota 2022-2025;
de Kadernota 2022-2025 vast te stellen.

Toelichting
In de kadernota worden de (financiële) kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting 20222025 vast gesteld. Voor de onderwijshuisvesting locatie Vestersbos wordt voorgesteld om de
afschrijvingslasten met betrekking tot een aanvullende investering te dekken uit een specifieke
bestemmingsreserve. Deze wordt gevormd door onttrekking uit de algemene reserve.
Onder andere de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, de informatieve raadsvergadering, de
reacties omwonenden en afspraken uit het verleden hebben ons niet overtuigd van de nut en
noodzaak voor het realiseren van een kindcentrum 0-16 jaar op de locatie Vestersbos 4 in Zevenaar.
Geen van de onderzochte scenario’s komt overtuigend uit het onderzoek. Voor de doorlopende
leerlijn van 0-16 jaar is huisvesting op één locatie niet direct noodzakelijk. De visie en ambitie kan
ook zonder de locatie Vestersbos en middels samenwerking worden uitgevoerd. Omwonenden
hebben bezwaren tegen de vestiging in hun buurt en zijn niet betrokken om tot de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek te komen. In het verleden heeft de gemeenteraad meerdere malen
besloten voor een andere invulling (onder andere woningbouw) dan een nieuwe maatschappelijke
bestemming.

Zevenaar, 7 juli 2021
N. Niebuur-Sluiter, PvdA
L. v.d. Velden, SP
P. Vos, VVD
P. Pollmann, D66
B. Kagei, GroenLinks
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Dit amendement is verworpen in de vergadering van 7 juli 2021
Stemverhouding:
Voor stemden leden van de fracties: PvdA, SP, VVD, D66, GroenLinks en Sociaal Zevenaar (10)
Tegen stemden leden van de fracties: Lokaal Belang, CDA (16)
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