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Beknopte weergave
Toelichting wethouder:
Raad heeft college teruggestuurd naar tekentafel om met een notitie te komen waarin ambities
staan waarbij draagvlak getoetst is; in dit stuk staat hoe het nieuwe proces vorm wordt gegeven
waarin uiteindelijk tot een programma van eisen wordt gekomen. Met Dudok, omwonenden,
Marokkaanse vereniging is hierover gesproken en dit wordt door hen onderschreven.
Er staan wel piketpaaltjes in, denk aan woningbouw Kol. Verveerstraat, onderkomen
Marokkaanse vereniging.
Mw. Pel geeft aan hoe het voortraject is gelopen ná de raadsvergadering van mei jl. Dit was
vooral gericht op opbouwen van vertrouwen. Wederzijds wantrouwens is besproken en
uitgesproken. Verschillende belangen moeten verkend worden en in een ambitiedocument
opgeschreven. Dat moeten de kaders zijn die in het verdere traject worden gevolgd.
In dit aftrapdocument staat opgeschreven wat na veel huiswerk tot stand is gekomen en ze zijn
er blij mee.
Dhr Braunstahl geeft aan positief verrast te zijn en waardeert dat in de wijk geïnvesteerd wordt.
Het leek de school eerst niet aan te gaan, maar er zijn ruim 250 kinderen uit de wijk op school,
ouders en grootouders wonen veelal in de wijk. Fysiek ligt de school niet in het centrum van de
keverdijk maar ze zijn zeker betrokken en ook voor kinderen en ouders is het belangrijk. Daarom
wil de school graag meedenken en meepraten. Missen in het document wel het woord ‘school’.
Mw Swaan geeft aan actief te zijn in de SCAN en de Schakel en van daaruit geïnteresseerd en
betrokken.
Mw. Heijenga vult aan dat het voorbeeld document (bijlage 3) ook echt als voorbeeld gezien
moet worden; dit is zeker geen einddocument en formuleringen moeten niet letterlijk genomen
worden.
Dhr Lammers vraagt of er ook zaken zijn die juist niet zijn opgenomen. Mw. Pel geeft aan dat er
wel zaken zijn, maar die horen niet in dit document, die komen in een later stuk, later in het
participatietraject.
Mw. Sanderse vraagt zich af welke documenten nu in welke fase terugkomen bij de raad. Er zou
een nieuwe startnotitie komen met een goed participatietraject. Is er een heldere afbakening van
de volgende stappen?
Weth. Adriani geeft aan dat de volgende stap het ambitiedocument zal zijn, een soort
startnotitie, waarin ook het participatieplan wordt aangegeven incl krachtenveldanalyse.
Het ambitiedocument zal in mei/juni in de raad terugkomen; als er eerder een participatieplan
moet komen zal dat daarvóór zijn. (in voorstel staat nov 2013)
RL vraagt mw Swaan wat haar ambities zijn m.b.t. Scan en Schakel. Zij geeft aan dat deze
beiden niet op instorten staan en ook onderhouden worden. Wat haar betreft heeft het geen
haast.
Dhr. Braunstahl geeft nog aan dat de school vanaf 2015 ook verantwoordelijk is voor de
buitenkant van het gebouw; dat is voor hen wel een zorg.
Weth. Adriani geeft aan dat in het participatiedocument alle betrokken actoren komen, daar
hoort de Tweemaster zeker bij.
Eerste ronde meningsvorming:
D66: ziet er goed uit, maar denkt er nog even over na.
PvdA: dank voor de constructieve houding van alle betrokkenen, wellicht nog enkele vragen in de
raad.
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CDA: goede weg is ingeslagen, document is mooie aanmoediging en bezegeling van onderling
vertrouwen.
GL sluit zich daarbij aan.
VVD vindt het mooie wijze van samenwerking; ga verder op deze weg.
Samenvatting door de
Voorzitter
Openstaande
vragen
Toezeggingen
Conclusie

Voorstel gaat over naar de meningsvormende raad van 25
september a.s.

Idem.
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