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In deze mededeling van het college wordt u geïnformeerd over de voortgang
van de beheerorganisatie Breeduit.
In 2005 is besloten om een brede school te realiseren in Bussum aan de
Lange Heul. De uitgangspunten voor dit project zijn in 2005 neergelegd in een
commissienotitie (CN2005.039). In 2007 is de bouw gestart en in juli 2009 is
het gebouw opgeleverd. In de brede school, met de naam Breeduit, zijn zes
participanten met zeven functies gevestigd; twee basisscholen (Zonnewijzer
en Emmaschool, locatie Michiel de Ruyter), de bibliotheek, SKBNM
(peuterspeelzaalwerk, inclusief VVE en buitenschoolse opvang), de GGD
(consulatiebureau) en Theater Bussum.
In de commissienotitie uit 2005 is uitgegaan van 2,5 jaar werken in
gezamenlijkheid met de participanten in Breeduit om het beheer en de
exploitatie vorm te geven om vanuit die ervaring te komen tot een
gezamenlijke beheerorganisatie. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de
intentieverklaring die door gemeente en participanten is ondertekend bij de
start van het project.
Het jaar na de oplevering (2009-2010) stond in het teken van wennen aan het
gebouw en elkaar. In 2010 is gestart met de voorbereiding op de
beheerorganisatie onder andere door het uitvoeren van een quickscan door
een externe organisatie. Deze quickscan bestond uit diverse interviews met
participanten en analyse van de beschikbare informatie zoals de
Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Vervolgens is een stappenplan
opgesteld om tot een beheerorganisatie te komen. In 2011 hebben hierover
zes stuurgroepoverleggen plaatsgevonden. Helaas bleek in november 2011
dat vijf van de zes participanten niet wilden deelnemen aan de
beheerorganisatie.
Bij de invulling van de huidige werkwijze rondom beheer en exploitatie van
Breeduit is uitgegaan van totstandkoming van een nieuwe gezamenlijke
beheerorganisatie per 1 januari 2012. De huidige werkwijze is niet voldoende
toegerust om ook voor toekomst ongewijzigd te kunnen blijven functioneren.
Daarom heeft het college besloten om te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om het beheer en de exploitatie in eigen beheer uit te voeren of uit te
besteden voor de verschillende onderdelen van het beheer zoals beheren van
de gemeentelijke m2 in het gebouw en het basisservicepakket dat door de
gemeente als eigenaar/verhuurder wordt aangeboden in het gebouw. Naar
verwachting wordt u in augustus geïnformeerd over de voortgang van het
onderzoek en wat dit betekent voor de toekomst.
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