Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht

Datum
28 mei 2014

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor:
besluitvorming
zienswijze ex art. 160, lid 2 van de Gemeentewet
kennisname
Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
n.v.t.
bijlage
Fatale termijn
nee

Bijlagen
1

Ons kenmerk
Zaaknr. 1219840

B&W besluit
27 mei 2014

Portefeuillehouder
J.P. Tanis

Burger en Bestuur
Onderwerp

Realisatie Brede School Baanhoek-West

Wat wordt gevraagd

1a.

1b.

2.
3.

4a.

4b.

5
Toelichting

Kopieën aan:
Archief

In te stemmen met het bouwen van een Brede School exclusief
gymzaal, mits er een sporthal in Benedenveer wordt gerealiseerd;
In te stemmen met het bouwen van een Brede School inclusief
gymzaal, indien wordt besloten om geen sporthal in Benedenveer te realiseren;
In te stemmen met het uitstel van de bouw van twee tijdelijke
of semi-permanente lokalen voor de Anne de Vriesschool;
In te stemmen met de bouw van 5 lokalen voor de Bleyburgh,
in plaats van de 6 lokalen, zoals opgenomen in het IHP dat op
10 december 2013 is vastgesteld;
Een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van de Brede
School Baanhoek-West van
€ 4.238.745,- indien er geen gymzaal gerealiseerd hoeft te
worden (beslispunt 1a) en de daaruit voortvloeiende jaarlast
van € 203.005,- ten laste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs te laten komen;
Een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van de Brede
School Baanhoek-West van
€ 5.111.435,- indien er een gymzaal gerealiseerd moet worden
(beslispunt 1b) en de daaruit voortvloeiende jaarlast van €
244.800,- ten laste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs
te laten komen;
De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

In dit raadsvoorstel vraagt het college de gemeenteraad om op de
beslispunten 2 en 3 af te wijken van het kader uit het IHP. Voor het

overige zal het project binnen de in het IHP gestelde kaders worden
gerealiseerd. Daartoe heeft het college een Plan van Aanpak en een
Programma van Eisen vastgesteld. Op basis daarvan is het benodigde
krediet bepaald.
In de beslispunten 1a. en 1b. wordt aangegeven hoe om te gaan met
het al of niet bouwen van een sporthal in Benedenveer en de beslispunten 4a. en 4b. geven weer welk krediet nodig is voor de realisatie.
Bijgaande stukken

Raadsvoorstel en conceptraadsbesluit met de volgende bijlagen:
1. Begrotingswijziging

Ambtelijk contactpersoon

C.T. van Dijk
Tel. nr. (0184) 495990

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen
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