
Beste mensen, 
 
De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar heeft weer plaats gevonden en zoals u van mij kunt 
verwachten, zal ik u hierover informeren. Er stond op de raadsagenda maar één punt ter bespreking 
en dat raadsvoorstel had betrekking op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. 
 
Het gaat over onderhoud en nieuwbouw van schoolgebouwen met als doel de kosten van het 
onderhoud en het plegen van eventuele nieuwbouw zo gelijkmatig mogelijk in de begroting zichtbaar 
te maken. Beetje kort door de bocht misschien maar daar komt het kort wel op neer. 
 
Er was veel discussie en debat. 
Er zijn twee amendementen ingediend,  door de Christen Unie en door de VVD samen met de LDIJ. 
Het amendement van de Christen Unie  werd door alle partijen ondersteund, het amendement van 
de VVD en LDIJ had meer voeten in de aarde. 
Het desbetreffende amendement was nog wat scherper inzake m2, leegstand en de noodzakelijkheid 
tot het eventueel overbodig verklaren van de gymzaal op de Touwlaan met als doel de kosten naar 
beneden te brengen zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteit. 
 
De PvdA kon zich volledig vinden in het amendement en heeft uiteindelijk na wat kleine 
aanpassingen het amendement gesteund. Met steun van Groen Links is het amendement met twaalf 
tegen elf stemmen aangenomen. 
 
Er werd door de D’66 nog een motie ingediend met het verzoek om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid scholen een ‘Green Dealschool’ te laten worden. 
De PvdA stond niet onwelwillend tegenover deze motie maar vond wel dat er wat duidelijkheid 
gegeven mocht worden over wat dit nu precies zou inhouden. 
Met de nadere uitleg en toezeggingen kon de PvdA instemmen met de motie en ook deze motie  is 
aangenomen. 
 
Verder nog vanuit de fractie kan ik u mededelen dat Dursun Kilic zijn clusterwerkzaamheden heeft 
neergelegd. Marion van Hoof-Ward zal zijn taak in de cluster Ruimte overnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeanette de Neijs 
 


