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 Raadsmemo 

Datum:  2 juli 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Eric Asteleijner, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Nieuwbouw Scholen Markelo; Voortgang 

 

1. Aanleiding 

Op 6 november 2012 heeft uw raad een motie vastgesteld met het verzoek aan ons college 

om een financiële onderbouwing aan te leveren voor een nieuwe basisschool in Markelo.  

Voor het af kunnen geven van een (gedragen) financiële indicatie is het van belang om met 

(betrokken) partijen in gesprek te gaan om naast hen te informeren te praten over de 

verwachtingen die zij, naast het onderdak bieden aan een nieuwe school, hebben bij een 

nieuwe voorziening. 

In deze memo berichten wij over de eerste uitkomsten van deze overleggen en het 

vervolgtraject. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Om een gedragen financiële indicatie af te kunnen geven voor een nieuwe school in Markelo is 

een eerste verkenning met partijen van belang om op te halen of schoolbesturen bereid zijn 

om, conform de door uw raad vastgestelde Scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 

2022/2032, twee schoollocaties samen te voegen. Naast het samenvoegen van twee 

onderwijsvoorzieningen spreekt de Scholenvisie over het realiseren van een brede 

maatschappelijke voorziening in Markelo.  

Wij hebben om die reden gesprekken gevoerd met beide schoolbesturen te weten stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO HvT) en de stichting MarCant. Doel van 

deze gesprekken was om naast hen te informeren over de opdracht vanuit uw raad helder te 

krijgen wat de verwachtingen over en weer zijn. Tevens is in deze overleggen aan de orde 

gesteld waaraan, in het kader van een brede maatschappelijke voorziening, op hoofdlijnen 

moet worden gedacht. 
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Door het OPO HvT wordt tot op heden het standpunt verkondigd dat zij momenteel in principe 

uitgaan van een nieuwe school in Markelo, te weten uitgaan van een solitaire basisschool De 

Zwaluw met eventuele voorzieningen. Wel dient, volgens het schoolbestuur, ook de optie 

onderzocht te worden om één school te bouwen met Ichthus, inclusief eventuele voor-

zieningen. Voor het OPO HvT moet er duidelijk sprake zijn van een meerwaarde.  

Stichting MarCanT geeft aan dat zij uitgaan van één gebouw met twee scholen en diverse 

voorzieningen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen zou de gemeente geen aparte 

school moeten bouwen, maar deze centreren en samenvoegen met andere voorzieningen, 

aldus MarCanT.  

Wij hebben indringend richting het OPO HvT aangegeven, dat mede gezien de in de Scholen-

visie opgenomen argumenten (grootte van voedingsgebied, toekomstige overcapaciteit, 

streven doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen) geen solitaire school gebouwd wordt, doch 1 

schoolgebouw waarin de scholen De Zwaluw en Ichthus zijn gehuisvest.  

Daarnaast zal er ook uitdrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheden om een Integraal 

kindcentrum te vestigen. Deze kosten zijn nog niet in beeld gebracht.  

Wij hebben met beide schoolbesturen afgesproken, dat wij na de zomervakantie een 

(informatie-)bijeenkomst  organiseren, waarbij ook andere partijen, die wellicht interesse 

hebben om zich te vestigen in deze voorziening, worden uitgenodigd om vervolgens de eerste 

inventarisatie te kunnen afronden.  

Momenteel zijn wij met de schoolbesturen aan het inventariseren welke partijen uitgenodigd 

worden. Tenslotte is met de schoolbesturen afgesproken dat zij onder andere de medezeggen-

schapsraden van de scholen over de verkennende gesprekken inlichten en het voornemen om 

hierover in een breder verband verder te praten.  

Op basis van de uitkomsten van dit overleg kan de financiële indicatie worden gemaakt 

uitgaande van meerdere opties/scenario’s.  

In de kadernota 2014 is reeds een eerste reservering/voorschot van 2,5 miljoen euro 

opgenomen voor de nieuwbouw school Markelo. De nieuwbouwkosten voor het schoolgebouw 

worden, op basis van de huidige prognoses/gegevens, op dit moment voorlopig begroot op 

€ 3.100.000. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met andere voorzieningen, die ook 

in het gebouw gehuisvest kunnen worden, denk hierbij onder andere voorschoolse voor-

zieningen.  

Tevens is in de bouwkosten nog geen bedrag opgenomen voor eventuele grond en 

sloopkosten, kosten van infrastructuur en dergelijke. Deze bedragen zijn onder meer 

afhankelijk van de voorzieningen, die in het schoolgebouw worden ondergebracht, en de 

locatie van het gebouw. 

3. Conclusie 

 Er zijn gesprekken gevoerd met de betrokken schoolbesturen, te weten OPO HvT en 

MarCanT, om een gedragen financiële indicatie af te kunnen geven voor een nieuwe 

school in Markelo.  

 Na de zomervakantie zal in een breed overleg met mogelijke toekomstige partijen worden 

gesproken over de nieuwe school in Markelo.  

 Over de uitkomsten van deze inventarisatie en de financiële indicatie op basis van 

meerdere opties/scenario’s voor een nieuwe school in Markelo wordt u eind 2013 ingelicht. 

 In de kadernota 2014 is reeds een eerste reservering opgenomen van 2,5 miljoen euro.  


