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1. Indeling: 
 
1.1 Aanleiding en achtergrond 
 
De 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 raadsmotie 
aangenomen waarin de raad het college heeft opgedragen om een onderbouwing aan te 
leveren van de verwachte kosten voor een nieuwe basisschool in Markelo.  
 
In deze zelfde raadsvergadering heeft de raad op basis van een voorstel tevens een bedrag 
van € 85.000,- en in de programmabegroting 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 de raad de Scholenvisie basisonderwijs Hof 
van Twente 2022/2032 vastgesteld. Deze visie geeft, naast onderwijskwaliteit, de mogelijke 
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 
ketensamenwerking via een bereikbaar aanbod aan voorzieningen.  
 
Uit de Scholenvisie komt voor de situatie in Markelo naar voren dat de omvang van het 
voedingsgebied, de toekomstige overcapaciteit aan onderwijsruimte, toekomstig onderhouds-
/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. 
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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 
onderbouwing 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 is de 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 raad heeft naar aanleiding van de motie en de Scholenvisie een eerste reservering 
opgenomen in de meerjarenbegroting 2014-2017 van 2,5 miljoen euro voor scholenbouw. 
 
De hiervoor genoemde ontwikkelingen vormen nu de feitelijke aanleiding om de 
verkenningsfase te starten.   
 
2. Projectdefinitie 
 
2.1 Doelstelling 
De doelstelling van dit project is om kinderen van 0 tot 12 jaar maximale ontwikkelingskansen 
te bieden. Dit kan worden bereikt door ketensamenwerking te realiseren, zodanig dat een 
sluitend netwerk ontstaat van expertises, activiteiten en voorzieningen, voor kinderen en 
ouders. Een bereikbaar aanbod van voorzieningen voor onderwijs en aanpalende 
(kind)functies is daarbij één van de doelen. Kinderen hebben het druk, ze gaan naar school 
naar de buitenschoolse opvang, zwemles, muziekles en / of sportclub. Dat geeft onrust, voor 
zowel de ouders als voor het kind. Het doel is om kinderen zich zo breed mogelijk te laten 
ontwikkelen en tegelijkertijd voldoende rust, orde en regelmaat te bieden die nodig is om op te 
groeien. 
 
Op basis van „vorm volgt inhoud‟ past hierbij het realiseren van een voorziening, een 
omgeving die prettig, vertrouwd en uitdagend is, maar ook stabiel en waarin ruimte is voor 
rust. Een multifunctionele voorziening, waarin verschillende aspecten om dit primaire doel te 
bereiken samenkomen is het uiteindelijke doel.   
 
De projectdoelstelling is om een verkennend onderzoek uit te voeren naar deze inhoudelijke 
ketensamenwerking met als doel een sluitend aanbod te realiseren voor kinderen en ouders 
en daarnaast onderzoek te doen naar een daarbij passende (duurzame) huisvestingsstructuur. 
In de fase hierna volgt de vertaling naar een huisvestingsontwerp wat tot stand komt vanuit de 
inhoud waarbij activiteiten en activiteitenplekken (ruimtes) bepalend zijn. 
 
In deze fase ligt de focus primair op de ketensamenwerking in de „kern‟, de basisscholen, 
inclusief voorschoolse voorziening(en) in de vorm van peuterspeelzaalwerk en / of 
kinderopvang. Gericht op het realiseren van een doorlopende leerlijn van het kind. Deze 
(educatieve) kern vormt de basis voor een „Brede School‟.  
 
In de „eerste‟ en „tweede‟ schil van de brede maatschappelijke voorziening (zie Scholenvisie) 
wordt de leerlijn verbreed met opvang, zorg en ondersteuning voor kinderen en ouders. In de 
„derde‟ schil bevinden zich activiteiten die een verrijking zijn voor het aanbod op het gebied 
van buurt, verenigingsleven en sport etc.  
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2.2 Projectresultaten 
De belangrijkste projectresultaten zijn: 
 

1. Een intentie tot ketensamenwerking voor de zogenaamde kern (primair doel). 
2. Een intentie tot ketensamenwerking met partijen in de zogenaamde eerste, tweede 

en/of derde schil. 
3. Een Plan van Aanpak (PvA) om te komen tot deze ketensamenwerking (inhoudelijk). 
4. Een functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE) t.b.v. het realiseren van een 

passende huisvestingsstructuur o.b.v. resultaat 1 en 2. 
5. Advies renoveren/uitbreiden of nieuwbouw. 
6. Locatiekeuze. 
7. Kostenraming inclusief financiering/financiële dekking. 
8. Een intentie tot beheer en exploitatie van een toekomstig gezamenlijk onderkomen 

inclusief Plan van Aanpak (PvA). 
9. Wie wordt opdrachtgever (bouwheer). 
10. Advies aanbestedingsvorm (afhankelijk van wie de opdrachtgever wordt). 
11. Projectplan ontwikkelfase. 

 
2.3 Projectorganisatie  
Stuurgroep 
Voor dit project zal een projectorganisatie worden ingesteld onder voorzitterschap van een 
ambtelijk opdrachtgever. De stuurgroep komt één keer per zes weken bijeen om de voortgang 
van het project aan de hand van de deelproducten te bespreken. 
De samenstelling van de stuurgroep voor de verkenningsfase is (voorlopig) als volgt: 
- Pieter van Zwanenburg (bestuurlijk opdrachtgever, wethouder onderwijshuisvesting) 
- Josh Sijbom (wethouder ruimtelijke ordening) 
- Adrie Ouwehand (ambtelijk opdrachtgever, afdelingsmanager) 
- Henk Brink (directeur bestuurder stichting MarCanT) 
- Bert van den Berg (directeur bestuurder stichting OPO HvT) 
- Martijn Harbers (projectleider) 
 
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen kan de samenstelling wijzigen. Eveneens kan 
gedurende de verkenning en in een volgende fase de samenstelling veranderen.  
 
Projectgroep:  
Voor de integrale afstemming van de deelproducten wordt een projectgroep ingesteld. Voor 
elk deelproduct is een projectlid aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering. De 
deelproducten zullen in kleiner verband worden uitgewerkt. De projectleider verzorgt de 
coördinatie en is eindverantwoordelijk. De projectgroep komt op afroep van de projectleider 
bijeen, e.e.a. afhankelijk van de oplevering van de deelproducten. Een aantal van hen zal op 
afroep in het overleg aanwezig zijn. Vanuit dit team worden alle werkzaamheden aangestuurd, 
gecoördineerd en uitgevoerd. Daarnaast  zal indien nodig een beroep worden gedaan op 
diverse andere medewerkers/disciplines uit de gemeentelijke organisatie. Op basis van een 
planning is inmiddels geraamd welk tijdsbeslag per medewerker vereist is. In de projectgroep 
hebben zitting: 

 
- Martijn Harbers MO (projectleiding) 
- Karin Lueks REO (ruimtelijke afweging) 
- Frank Dorenbusch REO (grondposities) 
- Eric Asteleijner MO (advies onderwijshuisvesting, contacten schoolbesturen) 
- Gerda te Brinkhof AZ (projectleider IKC) 
- Prisca Braat AZ (communicatie) 
- Clemens Volker MO (accommodaties) 
- John Meijer OW (verkeer) 
- Hans van den Berg OW (inrichting) 
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- Bas Schuite OW (groen/spelen) 
- Erwin Kok OW (water) 
- Arie Koster FIN (projectbegroting en kredietbewaking) 
 
De hiervoor genoemde personen zullen in een aantal werkgroep worden onderverdeeld te 
weten onder meer de werkgroepen al dan niet aangevuld met externen: 
 
Inhoudelijk  :Martijn Harbers, Eric Asteleijner, Gerda te Brinkhof. 
Locatie/ruimtelijk :Martijn Harbers, Eric Asteleijner, Frank Dorenbusch, Karin Lueks, John  

 Meijer, Hans van den Berg, Bas Schuite, Erwin Kok, Arie Koster. 
Huisvesting  :Martijn Harbers, Eric Asteleijner, Gerda te Brinkhof, Clemens Volker,  

 Arie Koster  
Communicatie  :Martijn Harbers, Eric Asteleijner, Gerda te Brinkhof, Prisca Braat 
 
Verslaglegging in de projectgroepvergaderingen gebeurt beknopt door de projectleider Martijn 
Harbers. 
 
Werkzaamheden: 

 bijeenkomsten projectgroep. 

 voeren van gesprekken met beide schoolbesturen om invulling te geven aan de 
„samenwerking‟. 

 invulling voorschoolse voorzieningen (kinderopvang/peuterspeelzaal) in het kader van 
toekomstige ontwikkelingen waarbij naar een andere subsidiesystematiek wordt 
gekeken. 

 keuze op basis van selectiecriteria (inhoudelijke/rand voorwaardelijk)(al dan niet in een 
aanbesteding) van een aanbieder voor het aanbieden van voorschoolse voorzieningen 
(actie/rol schoolbestuur, gemeente faciliteert/ondersteunt). 

 voeren van gesprekken met beide schoolbesturen en de geselecteerde voorschoolse 
aanbieders om invulling te geven aan de „ketensamenwerking‟ voor de zogenaamde 
„kern‟. 

 opstellen van een intentie tot ketensamenwerking (kern). 

 informatiebijeenkomst voor betrokkenen/geïnteresseerden. 

 het uitvoeren van een markconsultatie in het kader van initiatieven in de zogenaamde 
eerste, tweede en/of derde „schil‟ 

 voeren van gesprekken met verschillende partijen in het kader van de haalbaarheid 
van initiatieven in de eerste, tweede en/of derde „schil‟. 

 opstellen van een intentie tot ketensamenwerking voor haalbare initiatieven in de 
eerste, tweede en/of derde „schil‟. 

 opstellen van een PvA om de intentie(s) tot ketensamenwerking om te zetten naar de 
praktijk. 

 inventariseren wensen/behoeften en deze vertalen in een PvE (functioneel en 
technisch). 

 onderzoek / afweging op basis van het PvE met advies renovatie/uitbreiding of 
nieuwbouw. 

 inventariseren geschikte locaties met advies. 

 kostenraming inclusief financiering/financiële dekking (locatieontwikkeling, bouw). 

 opstellen van een intentie tot gezamenlijke beheer en exploitatie. 

 bepalen opdrachtgeversschap. 

 advies over de wijze van aanbesteding. 

 projectplan ontwikkelfase. 
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Externen: 
Naast de interne organisatie wordt er omwille van een gebrek aan specifieke deskundigheid, op 
het gebied van onder meer de invulling van de inhoudelijke samenwerking en het opstellen van 
een programma van eisen met kostenraming, een beroep gedaan op externe expertise. Het 
uitgangspunt is om externe inhuur tot een minimum te beperken.  
 
2.4 Afbakening 
 
Autorisatie: 
In ieder geval dienen de volgende documenten ter autorisatie aan de stuurgroep te worden 
aangeboden: 

 intentie ketensamenwerking „kern‟ 

 intentie ketensamenwerking „eerste‟, „tweede‟ en/of „derde‟ schil 

 PvA intentie naar de praktijk 

 PvE huisvestingsstructuur 

 advies renovatie/uitbreiding of nieuwbouw 

 inventarisatie geschikte locaties (advies) 

 kostenraming inclusief financiering/financiële dekking 

 intentie beheer en exploitatie 

 opdrachtgeversschap (bouwheer) 

 aanbestedingsvorm 

 projectplan ontwikkelfase 
 
Randvoorwaarden: 

 Scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032 

 Accommodatiebeleid 2014-2017/-visie 2014-2033 

 Dossiervorming in map verkenning G:\Projecten\Bestuurlijk\Nieuwbouw scholen\MFV 0-12 

Markelo 
 
3. Rechtvaardiging van het project (Business case) 
In de Scholenvisie staat opgenomen dat basisschool De Zwaluw volgens de prognoses een 
beperkte leerlingenteruggang heeft (daling 8% tot 2032). De teruggang bij de basisschool 
Ichthus ligt daarentegen met 44% boven het gemiddelde in de gemeente (26%). In 2022 leidt 
de leerlingenontwikkeling in Markelo tot een overcapaciteit in 2022 van 3 lokalen en in 2032 
van 4 lokalen. 
 
Daarnaast staat in de Scholenvisie dat de bestaande huisvestingssituatie van De Zwaluw niet 
optimaal is, het gebouw functionele beperkingen heeft en onderwijskundig onvoldoende 
scoort. 
 
In de huidige onderhoudsbegroting wordt binnen 5 jaar een investering in beide scholen 
voorzien van circa € 500.000,- (door gemeente en schoolbesturen), binnen 10 jaar circa € 
875.000,-. Daarnaast zijn als gevolg van enerzijds een capaciteitsprobleem op de school en 
anderzijds een aflopend huurcontract met de peuterspeelzaal die elders in Markelo een 
onderkomen huurden, eind 2012 begin 2013 vier semipermanente lokalen gezet bij de 
basisschool De Zwaluw in Markelo. Deze voorzieningen hebben een levensduurverwachting 
van 5 tot 10 jaar. Op termijn zal deze bij ongewijzigde leerlingenaantallen dan wel groei 
vervangen moeten worden. De kosten voor voor permanente uitbreiding van de school met  
vier lokalen wordt volgens de normvergoeding geraamd op afgerond € 410.900,- (uitbreiding 
met 220 m2/4 lokalen van 55m2/norm 2013). 
 
Op basis van de omvang van het voedingsgebied, de toekomstige overcapaciteit aan 
onderwijsruimte, toekomstig onderhouds-/vervangingsbehoefte en het streven naar het 
aanbieden van doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen adviseert de Scholenvisie om de 
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basisscholen De Zwaluw en Ichthus op één locatie samen te voegen. De kern Markelo wordt 
daarbij gezien als locatie, die nu en in de toekomst zijn waarde opbrengt en naar de toekomst 
toe kansrijk is.   
Door twee schoollocaties samen te voegen in een gerenoveerde/uitgebreide dan wel nieuw te 
bouwen voorziening worden de exploitatielasten verbeterd en investeringen voor de komende 
jaren sterk weggenomen. Tevens wordt daarmee het probleem van leegstand getackeld. In 
die zin draagt deze ontwikkeling voor beide schoolbesturen positief bij aan de functionele 
decentralisatie van het buitenonderhoud schoolgebouwen. Als bijvoorbeeld bij leegstand 
waarbij de lasten geheel voor rekening van de schoolbesturen komen.  
 
De verwachting is dat onderdelen in de onderwijsbekostigingssystematiek worden herzien. Zo 
wordt bijvoorbeeld, onder de druk vanuit krimpregio‟s, de methodiek „kleine scholentoeslag‟ op 
termijn mogelijk aangepast. Door een multifunctionele voorziening in de kern Markelo te 
realiseren kan met deze mogelijke toekomstige ontwikkeling/wijziging in ruimtelijke zin 
rekening worden gehouden. Het wijzigen van de bekostigingssystematiek kan op termijn 
aanleiding zijn om meer scholenlocaties/buurtschapsscholen  in de nabije omgeving in één 
multifunctionele voorziening te concentreren. 
 
4. Tijdsplanning 
In hoofdlijnen is de planning van de deelproducten voor de verkenningsfase als volgt: 
 
Intentie tot ketensamenwerking ‘kern’  
- samenwerking tussen schoolbesturen  maart - juni 2014 
- selectiecriteria voorschoolse voorz.  april - juni 2014 
- aanbesteding voorschoolse voorz. april - juli 204 
- invulling ketensamenwerking  augustus - september 2014   
- intentie opstellen    oktober 2014 
 
Intentie tot ketensamenwerking overig  
- marktconsultatie / bijeenkomst  juni 2014 
- haalbaarheid initiatieven    juli - augustus 2014 
- invulling ketensamenwerking   augustus - september 2014 
- intentie opstellen    oktober 2014 
 
PvA intentie naar praktijk    
- opstellen PvA    november 2014 
 
PvE huisvestingsstructuur     
- omvang en locatie-eisen bepalen oktober - december 2014 
 
Renovatie/uitbreiding of nieuwbouw   
- opstellen advies    oktober - december 2014 
 
Locaties      
- geschikte locatie(s)   oktober - december 2014 
- locatieadvies 
 
Kostenraming inclusief dekking   
- kostenraming/begroting   oktober - december 2014 
 
Intentie beheer en exploitatie    
- opstellen intentieovereenkomst  januari - februari 2015 
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Opdrachtgeverschap     
- gesprekken voeren   januari - februari 2015 
- advies 
 
Aanbestedingsvorm     
- opties incl. voor en nadelen  januari - februari 2015 
- advies 
 
Projectplan ontwikkelfase    
- opstellen projectplan   januari - februari 2015 
- resultaten verkenningsfase / advies college 
 
Financiën - doorlopend    
 
Communicatieplan    
- Stakeholdersanalyse   januari - februari 2014 
- Risicoanalyse   januari - februari 2014 
- Communicatieplan   april - mei 2014 
 
Globale overall-planning 
 
2014  
- Voorstel raad opdracht start verkenningsfase - 2e kwartaal 2014 
- Verkenning - 1e kw. 2014 / oplevering 1e kw. 2015 
 
2015 
- College en raadsbesluit resultaten verkenningsfase 
- Kadernota 2016 (medio 2015) financiële consequenties  
- 2e helft 2015 start ontwikkelingsfase (planvorming) 
 
5. Middelen 
 
5.1 Geld 
Kosten verkenningsfase. 
 
De kosten voor het uitvoeren van deze fase komen voor rekening van de gemeente en komen 
ten laste van een nog beschikbaar te stellen voorbereidingskrediet / de eerste reservering 
krediet nieuwbouw scholen.  
Hieronder zijn onder meer begrepen de kosten van: 

 Onderzoek ketensamenwerking 

 Diverse intentieovereenkomsten 

 PvA intentie ketensamenwerking naar praktijk 

 PvE huisvestingsstructuur 

 Kostenraming  

 Projectleider Martijn Harbers 
 
De kosten van uren interne medewerkers worden geboekt op project “nieuwbouw scholen 
(MO)” tijdschrijfcode ….. Het schrijven gebeurt op de betreffende code. De uren voor de 
projectleider komen ten laste van het project. De uren van de medewerkers intern komen ten 
laste van de verschillende afdelingen. 
 
Bij de programmabegroting 2014 is naar aanleiding van de vaststelling van de Scholenvisie een 
eerste reservering opgenomen van 2,5 miljoen euro (2014 - € 500.000,- en 2015 - € 2.000.000,-) 
voor scholenbouw. Deze reservering komt ten laste van de reserve majeure projecten.  
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Hieruit kunnen in ieder geval de voorbereidingskosten van de verkenning- en ontwikkelfase 
worden bekostigd. 
 
5.2 Tijd 
Tijd verkenningsfase 
 
Martijn Harbers projectleider afd. MO 600 uur  
Karin Lueks ruimtelijk afd. REO 75 uur  
Frank Dorenbusch ruimtelijk afd. REO 75 uur  
Eric Asteleijner 
Gerda te Brinkhof 

onderwijshuisvesting 
IKC 

afd. MO 
afd. AZ 

125 uur 
125 uur 

Prisca Braat communicatie afd. AZ 25 uur 
Clemens Volker accommodaties afd. MO 25 uur  
John Meijer verkeer afd. OW 25 uur  
Hans van den Berg infrastructuur afd. OW 25 uur  
Bas Schuite groen/spelen afd. OW 25 uur 
Erwin Kok 
Arie Koster 

water 
financiën 

afd. OW 
afd. FIZA 

25 uur 
50 uur 

 
 
6. Randvoorwaarden 
- beschikbare ambtelijke capaciteit 
- tijd (uren – deadline) 
- draagvlak collega‟s, opdrachtgever en portefeuillehouder, het college en de raad 
- beschikbaar budget 
 
7. Risico’s en risicobeheersing 
 
Risico 1: 
Investeringen in de ene onderwijslocatie(s) kan consequenties voor omliggende 
onderwijslocaties (mogelijke aanzuigende werking vanuit de omliggende buurtschapsscholen) 
 
Risicobeheersing: 
Het is met name de taak van de schoolbesturen om dit goed te monitoren en hier aandacht 
voor te hebben om te voorkomen dat ongewenste effecten optreden.  
 
Risico 2: 
Inhoudelijke samenwerking tussen beide schoolbesturen niet tot stand komt (onvoldoende/ 
geen draagvlak). Om een gedegen aanbod te realiseren voor kind en ouder, waarbij de 
pedagogische/doorlopende leerlijn door de schoolbesturen wordt uitgezet, is deze 
samenwerking tussen beide schoolbesturen van cruciaal belang. Dit vraagt om inzet, 
draagvlak en commitment tussen zowel beide schoolbesturen als de voorschoolse 
voorzieningen. 
 
Risicobeheersing: 
Voorkomen dat dit gebeurt door de meerwaarde van de inhoudelijke samenwerking goed te 
presenteren. Diverse bijeenkomsten te organiseren, te horen van ervaringen in de praktijk en 
deze te bezoeken om vervolgens de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden te bezien.  
Schoolbesturen adviseren, ondersteunen en begeleiden zodat de inhoudelijke samenwerking 
goed kan worden ingevuld. 
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Risico 3: 
Dalende leerlingenaantallen in het bijzonder bij de buurtschapsscholen. 
 
Risicobeheersing: 
In de te ontwerpen huisvestingsstructuur rekening houden met toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden door flexibel te bouwen. 
 
Risico 4: 
Afstemming tussen accommodatiebeleid/- visie en de Scholenvisie is van belang om te 
voorkomen dat er leegstand ontstaat in de huidige voorzieningen als gevolg van het realiseren 
van een multifunctionele voorziening. 
 
Risicobeheersing: 
De betreffende beleidsmedewerker accommodaties nauw betrekken bij de ontwikkelingen. 
 
Risico 5: 
Mogelijke wijzigingen Wet- en regelgeving (denk aan ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk-
kinderopvang). 
Risicobeheersing: 
De ontwikkelingen nauwgezet volgen en indien nodig het project bijsturen. 
 
Overige risico‟s zijn: 

- gemeenteraadsverkiezingen (gewijzigde inzichten politiek) 
- overschrijding geplande tijdsbesteding interne organisatie en kosten externen 
- communicatie/stakeholders te weten het betrekken van 

gebruikers/belanghebbenden/burgers/omwonenden in het proces voor het verkrijgen 
van voldoende “positief” draagvlak (hiervoor zal een stakeholderanalyse worden 
opgesteld) 

 
8. Relaties met andere activiteiten 
De relatie van dit project met andere activiteiten is onder meer: 

- Uitvoering accommodatiebeleid/-visie 
- Structuurvisie Markelo 
- Doordecentralisatie programma onderhoud naar schoolbesturen 

 
Daarnaast worden de ontwikkelingen op het terrein van de functionele decentralisatie 
onderhoud scholen nauwgezet gevolgd. 
 
9. Communicatie 
Voor de communicatie in deze projectfase zal een beknopt plan/agenda worden opgesteld in 
combinatie met een participatieve aanpak op onderdelen waar dit mogelijk is. Aan de hand 
van een op te stellen stakeholderanalyse wordt in beeld gebracht wie de belanghebbenden in 
deze fase zijn, wat hun verwachte houding, positie en rol is en hoe zij benaderd/betrokken 
moeten worden.  
 
10. Acceptatiecriteria 
Deze fase is geslaagd als er in gezamenlijkheid, tussen zowel gemeente als de 
schoolbesturen maar ook met daarbij aangehaakte partners op het gebied van voorschoolse 
voorzieningen aangevuld met eventueel partijen op het gebied van de eerste, tweede en/of 
derde schil conform de Scholenvisie, het volgende is bereikt: 

- intentie tot ketensamenwerking met als doel een bereikbaar en sluitend aanbod van 
voorzieningen te creëren gericht op kinderen van 0-12 jaar en de ouders. 

- een plan om deze intentie om te zetten naar de praktijk. 
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- een programma van eisen voor de te ontwikkelen huisvestingsstructuur gericht op 
functionaliteit, bereikbaarheid, gebruiksgemak, comfort, ondersteuningsgemak, 
onderhoudsgemak, uiterlijke verschijning, capaciteit, veiligheid. 

- een geschikte locatie(s) in het „voedingsbied‟ met toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden en goede verkeer- en parkeervoorzieningen 

- een haalbare financiële raming. 
- intentie tot beheer en exploitatie gericht op efficiënt, doelmatig beheer tegen zo laag 

mogelijke kosten.  
 


