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In de afgelopen periode hebben de schoolbesturen, samen met de gemeente en de
kinderopvangorganisaties een vestigingsplan opgesteld. Dit vestigingsplan wordt bij
doordecentralisatie het uitgangspunt van handelen. Deze samenwerking heeft er in de
eerste en tweede jaarschijf al toe heeft geleid dat de overcapaciteit is verminderd en
heeft tot gevolg dat een aantal gebouwen aan het onderwijs zijn (of binnenkort worden)
onttrokken. Hierdoor kunnen, evenals dit in het verleden het geval was, voor de
gemeente kosten ontstaan. Vanuit integraliteit is afgesproken deze kosten in beeld te
brengen. Het gaat hierbij voor de eerste en tweede jaarschijf om een bedrag van €
187.500,- voor sloopkosten en € 307.726,- voor afboeking van de grondwaarde.
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Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
De raad stemt in met het voorstel.
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2015

