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Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21 april 2021

Betreft
X

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kredietaanvraag Driebondschool Engelbert
Kredietaanvraag Driebondschool Engelbert
Zie voor de geheime bijlage het RIS

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Thijs Stam 06 52595863

Korte samenvatting:
In de raadsvergadering van 27 juni 2018 is besloten om de Driebondschool in Engelbert te behouden
en krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw van de school nabij het MFC in
Engelbert. Vorig jaar heeft het college u per brief (22 april 2020) geïnformeerd over de complexiteit
van de opgave met veel belanghebbenden, een stedenbouwkundige uitdaging en aankoop van
gronden. De verwachting was toen dat het een totaalinvestering van 4 miljoen euro zou bedragen. In
nauwe samenwerking met het schoolbestuur en stichting MFC ligt er nu een uitgewerkt ontwerp om
de nieuwe school te realiseren op de bestaande parkeerplaats aan de voorkant van het MFC
Engelbert. Om een veilige verkeerssituatie te maken voor de school en de overige (sport)faciliteiten
komt er een nieuwe ontsluiting met parkeerplaatsen in aanliggend weiland. Ook is in de planvorming
de realisatie van twee extra kleedruimten meegenomen.
In april 2020 is de raad reeds geïnformeerd over het krediet middels een wensen en bedenkingen
brief. Ondanks dat het college de begroting zorgvuldig heeft gemaakt, zijn er wel degelijk risico’s die
invloed kunnen hebben op het project. Het werken op 1,5 meter afstand vraagt om een andere
organisatie. Ook door transportbeperkingen en materiaal schaarste kan er vertraging en/of sprake
zijn van meerkosten tijdens de bouw.
Het college vraagt u in te stemmen met een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2.194.000 boven op
het al eerder beschikbare krediet van € 1.862.000 waarmee het totale krediet komt op € 4.056.000.
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Voorgeschiedenis
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Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of
opmerking.
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