Reactie Streefbeeld Onderwijshuisvesting Basisscholen Borne

Ik kan niet wachten tot ik 80 ben!
Zo benieuwd ben ik naar het uiteindelijke resultaat, zo rond 2028, van het beleid dat we
met het voorstel tot vaststelling van het Streefbeeld Onderwijshuisvesting basisscholen
in Borne in gang zetten.
Onze fractie is zeer content met dit voorstel. Het is een kadernotitie die als leidraad
moet dienen voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van
de basisscholen in onze gemeente.
Ik vind dat de raad zichzelf een pluim mag geven dat dit voorstel er ligt. De raad heeft
het initiatief genomen tot het onderwijsdebat in 2010. Daarin kwam de spreiding van de
onderwijsvoorzieningen, de brede schoolontwikkeling en de bestuurlijke samenwerking
uitgebreid aan de orde en werd vertaald in een aantal moties.
Een tweede pluim gaat naar de schoolbesturen. Ook de schoolbesturen kunnen zich
vinden in dit streefbeeld. De wil tot samenwerking is dus aanwezig. Dat is geweldig.
En natuurlijk ook een compliment voor de ambtelijke organisatie. Maar dat zeg ik elke
keer als het over onderwijsontwikkelingen gaat.
Natuurlijk zijn er nog mitsen en maren.
 Is het plan financieel haalbaar. Ook qua tijdsplanning?
 Is de spreiding van de voorgestelde locaties optimaal? Moet er bijvoorbeeld geen
voorziening in het centrum zijn?
 En we zijn er ook niet als er alleen vijf of zes voorzieningen voor kinderopvang
en basisonderwijs komen. De brede school ontwikkeling moet verder reiken.
Dan gaat het om een geïntegreerde aanpak van onderwijs, welzijn en zorg.
Hoe dan ook, De eerste stap is gezet. Dit streefbeeld kan dienen als basis voor het
onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende jaren.
GB90 ondersteunt daarom van harte het voorstel zoals het voorligt. Wel willen we er
nadrukkelijk op wijzen dat het streefbeeld elke twee jaar moet worden geagendeerd en
bijgesteld. Wat onze fractie betreft kan het als een vast onderdeel worden toegevoegd
aan het integraal huisvestingsplan.
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