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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met het verzenden van bijgaande antwoordbrief 
aan Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Talent 
Primair) 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op 7 april hebben het college en de gemeenteraad een brief 
ontvangen van Talent Primair waarin zij hun wens tot renovatie 
van de Kamperfoelieschool opnieuw kenbaar maken. In de 
Commissie Sociaal Domein van 17 mei jl. heeft de ChristenUnie 
deze brief geagendeerd omdat onduidelijk was welke 
investeringen in basisschool de Gouden Kraal (die in de brief 
worden benoemd) bedoeld worden. De vragen van de 
ChristenUnie zijn in de commissie mondeling door Wethouder 
Verbeek beantwoord. Hierin is ook toegezegd Talent Primair een 
schriftelijk antwoord te sturen.  



   
   

Kaders Integraal Huisvestingplan 2017-2017  
Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2019  

   
   

Doel/beoogd effect De toezegging aan de ChristenUnie inlossen en Talent Primair 
duidelijkheid verschaffen over het proces waarin de wens tot 
renovatie van de Kamperfoelieschool wordt meegenomen.  

   
   

Argumenten 1. Beantwoorden verzoek renovatie Kamperfoelieschool  
Talent Primair is op de hoogte van en betrokken bij het proces 
voor het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Hen 
is ambtelijk meegedeeld dat alle wensen van alle schoolbesturen 
meegenomen worden in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan. 
Ook de renovatie van de Kamperfoelieschool. Met deze brief 
wordt deze mededeling ook bestuurlijk gedaan.  
 
2. Corrigeren stelling Talent Primair m.b.t. beschikbare 
middelen nieuwbouw Gouden Kraal  
In hun brief spreekt Talent Primair over 'voorziene investeringen 
in Montessorischool de Gouden Kraal'. De ChristenUnie had hier 
vragen over omdat er geen investeringen voor de Gouden Kraal 
zijn opgenomen in het huidige Integraal Huisvestingsplan. Dit 
wordt met deze brief ook schriftelijk aangegeven richting Talent 
Primair. De tekst in hun brief is niet correct.  

   
   

Kanttekeningen n.v.t.  

   
   

Alternatieven n.v.t.  

   
   

Financiën n.v.t.  

   
   

Participatie Talent Primair is op de hoogte gesteld van de behandeling in de 
commissie. Deze brief is de schriftelijke bevestiging daarvan.  

   
   

Communicatie Na vaststelling door het college zal een afschrift van de brief ter 
kennisgeving aan de gemeenteraad worden aangeboden.  

   
   

Uitvoering en evaluatie n.v.t.  

   



   
Geheimhouding n.v.t.  

   
   

Mede geadviseerd door n.v.t.  

   
   

Bijlagen 1. Brief Talent Primair met verzoek tot renovatie van de 
Kamperfoelieschool 
2. Antwoordbrief college m.b.t. verzoek Talent Primair tot 
renovatie van de Kamperfoelieschool.  


