Motie
Onderwerp motie:

Extra variant(en) bij IHP ivm de kosten tijdelijke huisvestiging onderwijs

Vergaderdatum:
Agendapunt (nr en naam):

2c23

Perspectiefnota 2020, programma 7

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
roept het college op:
1.

2.

Alternatieve opties te onderzoeken behalve die genoemd in het vastgestelde IHP, zoals die van een moderne
onderwijscampus met sportfaciliteiten waarin krachten gebundeld worden op een locatie in Gooise Meren voor het Vitus
College, het Willem de Zwijger College en/of het Goois Lyceum, die de investeringen (en/of de kosten) voor (tijdelijke)
huisvesting kunnen beperken;
De gemeenteraad te rapporteren over de bevindingen, hetgeen kán leiden tot de vraag naar verdere uitwerking van deze (of
een andere) variant naast de beoogde varianten uit het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan;

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. De scholen voor Voortgezet Onderwijs (HAVO/VWO) in Gooise Meren van een zeer vergelijkbaar niveau zijn;
2. Er sprake is van onderlinge samenwerking waarmee de verschillen – behoudens die van cultuur – beperkt zijn;
3. Er sprake is van enige beweeglijkheid in de aanwas van leerlingen over de verschillende scholen, in de tijd;
4. In het vastgestelde IHP is uitgegaan van de bestaande, afzonderlijke locaties van de drie scholen, waarbij oplossingen voor
(delen van) een geheel vooralsnog buiten beschouwing lijken te zijn gebleven.
Voorts overwegende dat:
5. De kosten voor tijdelijke huisvesting bij de besluitvorming over het IHP buiten beschouwing zijn gebleven;
6. Die kosten worden geschat op €12-13 mln, waarvan nu moet worden aangenomen, zonder blijvende waarde;
7. De benodigde investeringen voor het drietal scholen voor Voortgezet Onderwijs voor HAVO/VWO optellen tot €28 miljoen
van de in totaal €54 miljoen voor de veertien betrokken schoollocaties;
8. De kosten voor de tijdelijke huisvesting van deze drie scholen geschat worden op €9.8 mln van de €12-13 mln voor het totaal
van de veertien betrokken schoollocaties;
9. De gevolgen van zowel het vrijvallen als het in gebruik nemen van eventuele nieuwe locaties in het onderzoek moeten worden
betrokken.
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