Motie
Onderwerp motie:

Snellere realisatie IKC Muiderberg en invulling achterblijflocaties (v1)

Vergaderdatum:

28 oktober en 4 november 2020

Agendapunt (nr en naam):

2b19

Programmabegroting 2021-2024 – programma 7.2.4. Onderwijshuisvesting

Status:
ingediend
Ondergenoemd€ raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
-

Per ommegaande met de schoolbesturen van het primair onderwijs in Muiderberg in overleg te gaan, om de procedure
voor de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC) op kortst mogelijke termijn op te starten;
Parallel aan dit proces de procedure in gang te zetten voor invulling van de achterlaatlocaties, zodat een integrale
ruimtelijke ordening visie gereed is vóórdat de scholen daadwerkelijk verhuisd zijn;
Met de scholen af te stemmen dat de achterlaatlocaties niet perse voor de hoogste prijs verkocht worden, maar optimaal
ingezet worden – bijv. voor betaalbare sociale huur;
Bewoners en andere belanghebbenden nadrukkelijk en vroegtijdig bij deze ontwikkelingen te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. Er al sinds 2015 (en daarvoor) plannen zijn, om beide basisscholen onder te brengen in een integraal kindcentrum (IKC) op
het terrein achter de Rijver;
2. De huidige school locaties van het PO niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen;
3. De Rijver reeds de sportfaciliteiten biedt die geschikt zijn voor deelgebruik en ook huisvesting biedt aan andere
maatschappelijke functies zoals de huisartsenpraktijk en (naastgelegen) kinderopvang/BSO;
Voorts overwegende dat:
1. De Rijver locatie mogelijk ook een rol gaat spelen in het aquathermie project;
2. Er dringend behoefte is aan sociale woningbouw en betaalbare seniorenhuisvesting en de achterlaatlocaties
Vinkenbaanschool en Oranje Nassauschool hiervoor mogelijk geschikt kunnen zijn;
3. Ook de gemeentewerf locatie Tesselschadelaan als achterlaatlocatie in hetzelfde proces betrokken zou kunnen worden;
4. Het integrale participatietraject vroegtijdig ingezet zou moeten worden, om te voorkomen dat er (opnieuw) veel verzet
van omwonenden ontstaat.
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