Ana Hulsebosch
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Cybelle Apell [Cybelle.Apell@rhenen.nl]
donderdag 7 juni 2018 16:47
Rhenen Gemeenteraad; Rhenen Fractievolgers
Rhenen Bestuur; Nicole Smits; Marion Schuilenburg
n.a.v. vraag IKC Dalton
RE: actielijst commissie samenleving

Vraag Rhenens belang: Wie draagt het risico van de tijdelijke huisvesting van de commerciële partijen (De Regenboog, Olleke Bolleke, bestuursbureau)?
Antwoord:
In de Intentieovereenkomst, artikel 2.6 staat: “Partijen hebben de intentie en inspanningsverplichting (…) tot het realiseren van de benodigde planvorming en financiering
van de interimvoorzieningen voor Peuteropvang Olleke Bolleke, het Bestuursbureau PPO de Link en Kinderopvang De Regenboog voor de duur van de realisatie van het
IKC.”
In dit artikel staat in ieder geval dat het de bedoeling is dat alle partijen meedenken over en meebetalen aan de tijdelijke huisvesting.
Op dit moment zijn we bezig te onderzoeken welke plekken geschikt zijn voor de tijdelijke huisvesting. Conform de intentieovereenkomst doen we dat samen.
Het betalen van de tijdelijke huisvesting straks ligt anders. Als gemeente zijn we verplicht de tijdelijke huisvesting voor de school te regelen. Voor de andere partijen
hebben wij die wettelijke taak niet. Het zou ook concurrentievervalsing zijn, als wij de kosten voor tijdelijke huisvesting van de commerciële partijen zouden betalen.
Daarom houden wij in de kostenraming alleen rekening met de kosten voor tijdelijke huisvesting van de school.
Het risico dat in de informatienota is genoemd (“Tijdelijke huisvesting kan duurder uitvallen dan geraamd.”) betreft dan ook de kosten voor de school. De bovenverdieping
van de Acaciaschool is de meest concrete optie op dit moment. De Daltonschool, De Regenboog en Olleke Bolleke hebben echter aangegeven dat ze graag samen blijven in
de tijdelijke huisvesting, omdat ze nu juist bezig zijn om de samenwerking nog verder te verstevigen. Dan zou het zonde zijn in de tijdelijke huisvesting apart te komen. Aan
de Acacialaan passen de partners niet samen. Daarom zoeken we nu ook alternatieven. We weten nu nog niet wat er mogelijk is en hoeveel het gaat kosten. Als er geen
goed of betaalbaar alternatief te vinden is waar ze samen kunnen blijven, is het heel goed denkbaar dat de school tijdelijk aan de Acacialaan komt en de andere partijen
elders.

Van: Cybelle Apell
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 16:42
Aan: Rhenen Gemeenteraad <gemeenteraad@rhenen.nl>; Rhenen Fractievolgers <fractievolgers@rhenen.nl>
CC: Rhenen Bestuur <bestuur@rhenen.nl>; Nicole Smits <Nicole.Smits@rhenen.nl>; Marion Schuilenburg <Marion.Schuilenburg@rhenen.nl>
Onderwerp: actielijst commissie samenleving
Beste lezers, hierbij de actielijst van 5 juni (Commissie Samenleving).
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De toezeggingen worden volgende week verwerkt op de website.
Met vriendelijke groet,
Cybelle Apell
raadsgriffier
gemeente Rhenen
t: 0317 681628
Cybelle.Apell@rhenen.nl
Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
https://rhenen.raadsinformatie.nl

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente of bij de Disclaimer
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