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Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Bij de bespreking van het raadsvoorstel over de beschikbaarstelling van het krediet onderwijshuisvesting
2022 in de Commissie Samenleving (d.d. 9 november 2021) heeft de portefeuillehouder de heer Van
Dellen toegezegd om na te gaan of de beslispunten in het voorstel op de juiste manier verwoord zijn.
Daarnaast heeft de portefeuillehouder gezegd dat de gemeenteraad de ruimte houdt om in de vervolgfase
afwijkende besluiten te nemen.
Reactie van college
Het raadsvoorstel dat voorligt over de beschikbaarstelling van het krediet onderwijshuisvesting 2022 heeft
betrekking op de voorbereiding (definitiefase) en is correct verwoord en opgesteld vanuit de
voorkeursvariant van het college. Het blijft mogelijk dat als u hier nu mee instemt, u later een afwijkend
standpunt kunt innemen en aldus besluit.
Context
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
x
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk
Toezegging
Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel over de beschikbaarstelling van het krediet
onderwijshuisvesting 2022 is twijfel ontstaan over waar u mee instemt als u instemt met beslispunt 3.

Daarnaast is gevraagd of het woord ‘definitief’ in de bijlage ‘Planning (visueel) versie mei 2021’
(Z/20/351006/INT/21/1035994) betekent dat de raad te zijner tijd geen ander standpunt meer kan innemen
en als zodanig dient te besluiten.
De portefeuillehouder de heer Van Dellen heeft toegezegd met een reactie te komen om enige twijfel
hierover weg te nemen. De reactie van het college vindt u in deze raadsinformatiebrief.
Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel dat voorligt over de beschikbaarstelling van het krediet onderwijshuisvesting 2022 heeft
betrekking op de voorbereiding (definitiefase) en is correct verwoord en opgesteld vanuit de
voorkeursvariant van het college: variant 3A. Het raadsvoorstel maakt onderscheid tussen het op dit
moment voorliggende verzoek om een voorbereidingskrediet en het toekomstige verzoek om een
uitvoeringskrediet. Pas als u besluit een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen kan de daadwerkelijke
realisatie beginnen.
Als u kiest voor de voorbereiding van een andere variant, dan kan dat. Dat is een politieke keuze. Mogelijke
gevolgen daarvan hebben wij in het raadsvoorstel aangegeven. In dat geval kunt u van ons verwachten dat
wij ons inspannen om eventuele negatieve gevolgen te voorkomen. Door het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet maakt u het mogelijk om, als u later instemt met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet, de realisatie vervolgens voorspoedig op te pakken conform de geldende kaders.
Definitief?
In de bijlage ‘planning (visueel) versie mei 2021 is aangegeven dat een definitief voorstel in de commissie
Samenleving en de raad wordt besproken op resp. 9 en 24 november 2021. In deze planning is daarnaast
aangeven dat er vanaf juni 2021 nog diverse raadplegingen zijn met gemeenten, omwonenden en
schoolbesturen/kinderopvang. Het woordje ‘definitief’ verwijst in deze context naar het voorstel dat het
college in 2021 op basis van deze besprekingen aan de raad doet. Het verwijst op die manier naar het
standpunt van het college t.o.v. de varianten in het haalbaarheidsonderzoek (2021).
Uw raad vraagt zich af of als u instemt met het voorliggende voorstel u daarmee op een later moment toch
een ander besluit kan nemen. Het korte antwoord: ja, dat kan, in ieder geval op twee manieren:
1. In het kader van de planologische procedure vragen wij u te zijner tijd om een aangepast
bestemmingsplan vast te stellen. Dat is het moment om te beoordelen of er sprake is van een
goede ruimtelijke ordening, die voldoet aan beleid, wet- en regelgeving en inclusief een
belangenafweging.
2. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en aanvullend onderzoek is verricht vragen wij u om
een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek
kunt u besluiten om dit uitvoeringskrediet volledig, deels of niet beschikbaar te stellen.
Communicatie en vervolgproces
Deze raadsinformatiebrief is bestemd voor de raad en is openbaar. Wij sturen de brief ook aan de
schoolbesturen LiemersNovum en Quadraam.
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Vervolgproces
De besluitvorming over het raadsvoorstel vindt plaats op 24 november 2021 in de raad.
Vervolgens neemt het college een besluit over het bekostigingsplafond, het programma en/of overzicht
2022 voor de onderwijshuisvesting voor het eind van dit jaar 2021.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris
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Lucien van Riswijk
burgemeester
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