
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  25 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Martijn Harbers, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Start verkenningsfase project Multifunctionele voorziening 0-12 Markelo 

 

1. Aanleiding 

Wij hebben recent de bestuursopdracht Multifunctionele voorziening (MFV) 0-12 Markelo 

vastgesteld. De aanleiding komt voort uit onder meer: 

- de motie van uw raad in de vergadering van 6 november 2012 over het aanleveren van een 

onderbouwing van verwachte kosten voor een nieuwe basisschool in Markelo; 

- de vaststelling van de Scholenvisie basisonderwijs 2022/2032 door uw raad op 23 april 

2013 en in het bijzonder daarin opgenomen situatie en prioriteit van de Markelose scholen; 

- de in 2013 ambtelijk uitgevoerde pré-verkenning naar aanleiding van de hiervoor  

genoemde raadsmotie; 

- de eerste reservering van 2,5 miljoen euro in de meerjarenbegroting 2014-2017 voor  

scholenbouw. 

Over deze ontwikkelingen bent u door middel van een tweetal memo’s (2 juli en 5 november 

2013) ingelicht. 

 

De hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn aanleiding om de verkenningsfase MFV 0-12 

Markelo te starten. In deze memo berichten ik u over hoe deze fase zal worden ingevuld. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Uw raad heeft in het verleden diverse keren aangegeven dat naar de scholen in Markelo 

gekeken moet worden. In de raadsvergadering van 6 november 2012 is een motie aange-

nomen waarin uw raad ons college heeft opgedragen om een onderbouwing aan te leveren 

van de verwachte kosten voor een nieuwe basisschool in Markelo.  
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In dezelfde raadsvergadering heeft uw raad een bedrag van € 85.000,- en in de programma-

begroting 2013 een bedrag € 100.000,- beschikbaar gesteld om de op dat moment aanwezige 

knelpunten bij de basisschool De Zwaluw in Markelo op te lossen, te weten; 

- op het gebied van het verhuizen van de peuterspeelzaal van het Beaufortplein 5 naar de 

locatie basisschool De Zwaluw; 

- het tekort aan capaciteit aan lokalen bij de basisschool De Zwaluw. 

Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van twee lokalen voor een peuterspeelzaal en twee 

lokalen voor het onderwijs, die begin 2013 in gebruik zijn genomen.    

 

In de raadsvergadering van 23 april 2013 heeft uw raad de ‘Scholenvisie basisonderwijs 

Hof van Twente 2022/2032’ vastgesteld. Deze visie geeft, naast onderwijskwaliteit, de moge-

lijke ontwikkelingen van het onderwijs en de onderwijshuisvesting tot 2022, met een doorkijk 

voor de lange termijn naar 2032, weer. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor het 

basisonderwijs. Het gezamenlijk uitgangspunt van deze visie is om kinderen van 0 tot 12 jaar 

maximale ontwikkelingskansen te bieden. Dit kan gerealiseerd worden door ketensamen-

werking via een bereikbaar aanbod aan voorzieningen.  

 

Uit de Scholenvisie komt, voor de situatie in de kern Markelo, naar voren dat de omvang van 

het voedingsgebied, de toekomstige overcapaciteit aan onderwijsruimte, toekomstig onder-

houds-/vervangingsbehoefte en het streven naar het aanbieden van doorlopende leer- en 

ontwikkelingslijnen aanleiding zijn om de basisscholen De Zwaluw en Ichthus op één locatie in 

Markelo samen te voegen. 

 

Op basis van de eerder genoemde raadsmotie van 6 november 2012 heeft in 2013 een 

ambtelijke pré-verkenning plaatsgevonden. In de verkenning is gekeken naar een onder-

bouwing van bouwkosten. Daarnaast is verkend of beide schoolbesturen, te weten Stichting 

MarCanT van de Ichthusschool en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente 

(OPO HvT) van basisschool De Zwaluw, bereid zijn om, conform de door de raad vastgestelde 

Scholenvisie, twee schoollocaties samen te voegen.  

Naast het samenvoegen van twee onderwijsvoorzieningen spreekt de Scholenvisie voor 

Markelo over het realiseren van een brede maatschappelijke voorziening.  

In een tweetal memo’s (2 juli en 5 november 2013) is uw raad in 2013 over de uitkomsten 

geïnformeerd. Voornaamste conclusies zijn dat beide scholen bereid zijn om samen te gaan, 

maar dat OPO HvT zeer terughoudend is betreft de inhoudelijke samenwerking en daarin een 

afwachtende rol aanneemt. Inmiddels heeft OPO HvT in het laatste ambtelijke overleg hierover 

op 19 februari 2014 aangegeven bereid te zijn om samen met MarCanT de inhoudelijke 

samenwerking te verkennen.   

 

De hiervoor genoemde ontwikkelingen vormen nu de feitelijke aanleiding om de verkennings-

fase te starten. Voor dit project is een startdocument ‘verkenningsfase’ opgesteld. In de bijlage 

doen wij u dit startdocument toekomen. In dit plan staat onder meer beschreven wat de 

belangrijkste projectresultaten zijn die in deze fase opgeleverd worden, wat de samen-

stellingen, functies en taken van de stuur- en projectgroep zijn, welke planning daaraan wordt 

gekoppeld etc.  
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Krediet uitvoering Scholenvisie 

Uw raad heeft naar aanleiding van de eerder genoemde motie en de Scholenvisie een eerste 

reservering opgenomen in de meerjarenbegroting 2014-2017 van 2,5 miljoen euro voor 

scholenbouw. Om dit geld te kunnen besteden is toestemming nodig van uw raad. Voor het 

uitvoeren van deze verkenningsfase is een zogenaamd voorbereidingskrediet nodig. In 

verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is de vergadering van 1 juli 2014 de 

eerste mogelijkheid om uw raad voor te stellen voor deze fase een voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen. Op basis van de in het startdocument opgenomen planning is het de 

verwachting dat tot 1 juli 2014 in hoofdzaak werkzaamheden op het gebied van het invulling 

geven aan de inhoudelijke samenwerking worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden ten 

laste gebracht van het project Integraal Kind Centrum (IKC) en daarvoor beschikbaar gestelde 

budget. De betreffende werkzaamheden sluiten aan bij de doelstelling van dat project.  

 

Separaat zal uw raad te zijner tijd een voorstel worden voorgelegd voor het verkrijgen van een 

voorbereidingskrediet voor het vervolg van de verkenningsfase na 1 juli 2014. 

 

De planning is om de verkenningsfase in het 1e kwartaal 2015 af te ronden. Op dat moment 

worden aan uw raad de resultaten van de verkenning- en het projectplan ontwikkelfase 

aangeboden. 

3. Conclusie 

Met het starten van de verkenningsfase MFV 0-12 Markelo geven wij een eerste uitvoering aan 

de door uw raad vastgestelde Scholenvisie en motie.    

 


