Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van
een brede school de Vlaswiek.

Dhr. Dirx, Directeur van basisschool de Vlaswiek spreekt in. Hij geeft aan waarom het van belang is
dat alle voorzieningen integraal zijn opgenomen en waarom eenheid in aanpak belangrijk is. Aan dhr.
Dirx worden een aantal vragen gesteld, ter verduidelijking van zijn betoog.
Dhr. Tooten van het CDA vraagt wat de prognoses zijn, hij wil daar graag een notitie over zien.
Daarnaast vraagt hij zich af of we wel nieuwe gebouw moeten gaan zetten, gelet op de prognoses.
Daarnaast vraagt hij om een overzicht IHB. Dhr. Los van D66 vraagt of er dekking is voor alle gelden
en of een nieuwe school een aanzuigende werking kan hebben met gevolgen voor de andere scholen.
Dhr. Van Steensel van Valkenswaard Lokaal vraagt of recent contact is geweest met de externe
partijen. Dhr. Van de Goor vraagt of er ook rekening is gehouden met de inrichting van de Ark. Dhr.
Luijendijk vraagt om de leerlingenprognoses. Hij merkt op dat een deel van het plan ook voort komt
uit het oude plan. Kunnen die stukken ook ter inzage worden gelegd?
Dhr. Wijnen geeft aan dat de prognoses aangeven dat we stabiel blijven. Met de participanten zijn al
vergaande gesprekken en zijn ook al afspraken gemaakt. Buurtschap De Ark is verplaatst door
starterswoningen. We bouwen bovendien niet voor leegstand en een uitwisseling tussen de scholen
van de gebouwen is mogelijk. De afspraken met partijen liggen nog niet vast, want we moeten eerst
krediet hebben. Dhr. Wijnen zegt toe dat de volgende keer de beraadslaging met de participanten aan
bod komt en dat hij een overzicht zal sturen van de financiën en het IHP overzicht zal verstrekken.
Dhr. Van de Ven geeft aan dat er circa 2,5 miljoen is opgenomen in de begroting en dat slechts nog
een klein deel nodig is. Dit staat in het raadsvoorstel. De bedragen zijn dus beschikbaar. De huidige
stand van zaken van de IHP zijn beschikbaar dus die kunnen op de mail worden gezet. Op de Warande
komt de tijdelijke huisvesting op de warande voor de basisschool. Dhr. Wijnen geeft aan dat hij nog
zal aangeven of dit koop of huur zal zijn.
Dhr. Luijendijk van de VVD vraagt een toelichting op de voorbereidingskosten en een invulling/
toelichting van de PM kosten. Dhr. Tooten van het CDA vraagt of de architect al bekend is. H&G
benadrukt dat hij nog een aantal schriftelijke vragen heeft gesteld o.a. over buurtvereniging d'n Ark.
Blijft de gemeente eigendom en wordt een marktconforme huur berekend? Heeft de gemeente een
beleid?
Dhr. Wijnen geeft aan dat hij deze oudere vragen op dit onderwerp zal uitzoeken en zal toesturen. De
regeling met de Ark zal toegestuurd worden. Ook het overzicht van de huur zal toegezonden worden.

