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Er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen
aan de nieuwbouw van de Kennedyschool. Het plan is een uitvoering van het eerder
vastgestelde kader "Wielwijk, sterk en weerbaar". Op basis van dit voorontwerp kan de
procedure worden gestart met een inspraakronde en het vooroverleg.
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Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van GroenLinks legt een
stemverklaring af, de VVD fractie sluit zich hierbij aan.
Agendacommissie - dinsdag 27 november 2012 19:00
De griffie heeft navraag gedaan naar het IHP. Dit is twee weken geleden door het college
vastgesteld en komt in principe niet naar de raad aangezien de wijzigingen binnen het
programma gebeuren en er geen aanvullend budget nodig is. De agendacommissie
vraagt de griffier het college te verzoeken het nieuwe IHP toch aan te bieden aan de
raad. IHP en deze raadsinformatiebrief komen vervolgens terug in de agendacommissie
voor het bepalen van de behandelwijze.
Agendacommissie - dinsdag 20 november 2012 19:00
De agendacommissie besluit dit stuk aan te houden tot de volgende vergadering van de
agendacommissie. De griffier wordt gevraagd na te gaan wanneer er stukken te
verwachten zijn over de herijking van het IHP, zodat de agendacommissie op basis van
die informatie kan bepalen of de behandeling van de raadsinformatiebrief gekoppeld kan
worden aan de behandeling van de herijking van het IHP.
Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00
De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie VVD door te geleiden naar de
agendacommissie.

Behandeladvies

De agendacommissie van 8 januari 2013 besluit het IHP en de Kennedyschool (965085
en 940983) te agenderen voor de adviescommissie van 22 januari 2013.. Waarbij bij het
laatste onderwerp de politieke vraag zich richt op het feit of een krimpend aantal
leerlingen niet aanleiding geeft opnieuw te bekijken of scholen niet samengevoegd
dienen te worden.

