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Na de
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KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken

De ontwikkeling
3.
jan. 2003

1.
2002
Een brede school
in Bussum wordt
voor het eerst
genoemd in het
collegeprogramma
2002-2006.

Conceptrapport
haalbaarheidsonderzoek.
Concl. 2: een goede
beheerder is nodig.
Uitgangspunt is renovatie
en deels nieuwbouw
Akkerlaan.

7.
mrt.-juni 2005
5.
21 dec. 2004
Raad vergadert
over de school.
Plan voor
Stichting beheer
en exploitatie.
Deelnemers zijn
huurders. Nog
geen groen licht
voor Breeduit.

4.
eind 2004
2.
sept. 2002
Gemeente en
schoolbesturen
Zonnewijzer en
Emmaschool
ondertekenen
intentieverklaring
voor samenwerking
en vormen een
stuurgroep

Conceptconvenant met
onderdelen beheer en
exploitatie opgesteld,
maar niet besproken in
stuurgroep.
Eveneens risicoanalyse
opgesteld. Projectleider
geeft in memo aan:
inkomsten uit exploitatie
zijn dubieus. “Ik durf het
niet aan om de Stichting
met deze exploitatie op
te zadelen”.

Bouwkundig onderzoek:
Akkerlaan verbouwen is
duur. Raadsvoorstel voor
planontwikkeling,
raadscommissie vindt dat
beheer onvoldoende is
geregeld.
Voorlichtingsbijeenkomst
raad schetst
voorkeursmodel. Raad
houdt verdere
ontwikkelingen aan en
vraagt om verdere
invulling onzekerheden.

10.
mrt. 2006
Ondertekening nieuwe
intentieverklaring
9.
college en
jan. 2006 participanten.
Comm. Welzijn: Afspraak: wordt in
2008 vervangen door
onderzoek
parkeergarage samenwerkingsovereenkomst.
wijst uit: 104
parkeerplaatsen.

11.
mei 2006

Haalbaarheidsonderzoek theater

Nieuwe raad

6.
jan. 2005

8.
dec. 2005

12.
mrt.-nov. 2006

Nieuwe gebruikers:
Portefeuillehouder:
Raad stemt in
Elckertheater en SKBNM.
Minimumvariant is
met krediet
PvE wordt vastgesteld door
nodig, verbouwing en
€ 6.130.000.
college. Raad stelt extra
deels nieuwbouw blijft
krediet beschikbaar.
het uitgangspunt.
Exploitatie Elckertheater is
Scholen vinden
discutabel.
zichzelf niet
Samenwerkingsovereenverantwoordelijk voor
komst wordt aangepast.
functioneren brede
school.
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De bouw
14.

17.
jun. 2008

Stuurgroep: vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst.
Uitgangspunt is dat gemeente
eerste 2 jr. exploiteert.
okt. 2007
13.
Gemeente wil niet de indruk
Gunning ontwerp en bouw
wekken dat zij subsidieert in
sept. 2007 Brede school,
geval van tekorten.
Rapport
parkeergarage, woningen
19.
Ademasgroep.
en inrichting openbare
febr. 2009
Kritisch op
ruimte.
Waarschuwing m.b.t.
proces:
Gebruiksovereenkomsten
grote financiële
uitgangspunten verwacht uiterlijk 1-12risico’s
brede school niet 2007 (incl. beheer en
Elckertheater.
eenduidig
exploitatie).
vastgesteld.

16.
2008

21.
juni 2009
Gemeente besluit,
ondanks bezwaren van
participanten, om 2 lokalen
in gebruik te geven aan de
Vrije school gedurende de
bouw van hun nieuwe
school.

Oplevering

22.
juli 2009

18.
dec. 2008 - febr. 2009

Nieuwe
exploitatie College en participanten
15.
berekening. spreken over
samenwerkingsovereenkomst.
eind 2007
I.p.v. 2 jr. nu 5 jaar
Toename druk op het
garantstelling, aansluitend bij
proces: bouw moet
huurovereenkomst.
starten i.v.m. subsidie.

23.
juli/aug. 2009

20.
mei/juni 2009
Ondertekening
gebruiksovereenkomsten met
Primair en VCPO.
Ondertekening
huurovereenkomsten.

Gemeente contracteert
Facility Services BV voor
het beheer voor 1 jr. OOG
voert adm. en coördinatie
uit.
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Na de oplevering
26.
sept. 2010
Stuurgroep evalueert
eerste jaar: gaat quick
scan laten uitvoeren voor
24.
nieuwe
sept. 2009 beheerorganisatie.
Opening Breeduit

28.
nov. 2010
Conceptrapport
Quick scan beheer
en exploitatie OOG:
participanten
konden achterover
leunen.

30.
april 2011
Stuurgroep:
behandeling
stappenplan naar
een nieuwe
beheersorganisa
tie: organisatie
van participanten
kan beheer en
exploitatie niet
verantwoord
doen.

33.
dec. 2011
Stuurgroep:
Beheerorganisatie:
partijen willen inspraak,
geen
verantwoordelijkheid.
Gemeente moet als
verhuurder verder met
nieuw vertrekpunt.

35.
maart 2013
Huurovereenkomsten LFB
Bussum.

Nieuwe raad

25.
juni 2010
Elckertheater heeft een
liquiditeitsprobleem en
verzoekt de gemeente om
27.
steun.

aug. 2010
College informeert
commissie Welzijn over
financiële problemen
Elckertheater en stelt
oplossingsrichting voor.

29.
jan. 2011
Ontbinding
huurcontract
Elckertheater.

32.
sept. 2011
31.
mei 2011

Stuurgroep:
bespreking statuten
Stichting Beheer
Breeduit. Alle partners
verantwoordelijk voor
beheer en exploitatie.

34.
juni 2012
Stuurgroep:
beheer moet
Eur.
Aanbesteed.

Goois Theater
neemt activiteiten
Elckertheater over.
Formele overdracht
in augustus.
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