
 

“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:  11 november 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Clemens Volker, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Stand van zaken project Multifunctionele voorziening 0-12 Markelo 

 

1. Aanleiding 

Naar aanleiding van de Scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032 is begin dit 

jaar de voorbereiding gestart voor het oprichten in Markelo van een Integraal Kindcentrum 

(IKC). Een IKC vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe multifunctionele voorziening 

(MFV) en is gericht op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. In deze 

voorziening worden de basisscholen De Zwaluw en Ichthus gehuisvest. Tevens wordt een 

voorschoolse voorziening ondergebracht en vindt onderzoek plaats in hoeverre het 

consultatiebureau hierin gevestigd kan worden. 

 

In de raadsmemo van 25 maart jl. heb ik u geïnformeerd over de verkenningsfase van het 

project Multifunctionele voorziening 0-12 Markelo. Ik stel het op prijs om u in deze memo nader 

te informeren over de voortgang in dit project. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat beide schoolbesturen, stichting MarCanT en 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO) gaan onderzoeken op welke 

wijze zij optimaal kunnen gaan samenwerken in de nieuw te bouwen multifunctionele 

voorziening. Dit najaar is de intentie uitgesproken dat beide schoolbesturen gezamenlijk gaan 

onderzoeken hoe ze optimaal kunnen gaan samenwerken, zodat de MFV meer is dan alleen 

huisvesting onder één dak. Een eerste aanzet hiertoe is gemaakt. Een IKC is niet alleen 

onderwijs, maar richt zich voornamelijk op de totale ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. 

Als de schoolbesturen een gezamenlijke visie hebben geformuleerd, wordt nagedacht over de 

invulling van de voorschoolse voorziening. Om een IKC te kunnen laten slagen is het 

essentieel dat alle partijen dezelfde informatie hebben en inhoudelijk aanvullend zijn op elkaar.  
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Verwacht wordt dat eind dit jaar een blauwdruk aan de gemeente wordt voorgelegd waarin de 

samenwerking wordt geformuleerd. Na ontvangst van de blauwdruk zullen wij deze voor u ter 

inzage leggen bij de ingekomen stukken voor de gemeenteraad. 

 

Deze samenwerking is voor ons een belangrijke randvoorwaarde in het traject om te komen tot 

een nieuwe Multifunctionele voorziening, waarin basisonderwijs en voorschoolse voor-

zieningen worden gehuisvest. Ook zal uitdrukkelijk gekeken worden in hoeverre het consul-

tatiebureau ondergebracht kan worden in de voorziening. 

In de Scholenvisie is verwoord dat er diverse aanleidingen zijn om De Zwaluw en Ichthus op 

één locatie in Markelo samen te voegen. Ook op grond hiervan is het verheugend te 

constateren dat beide schoolbesturen gaan onderzoeken hoe ze optimaal kunnen gaan 

samenwerken. 

 

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014 is naar aanleiding van de Scholenvisie 

voor scholenbouw in Markelo ten laste van de reserve majeure projecten een eerste 

reservering opgenomen van € 2,5 miljoen. 

 

Om de verkenningsfase met een gedegen conclusie te kunnen afronden is het noodzakelijk 

enkele voorbereidingskosten te maken. 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. In de 1e Berap van 2015 wordt hiervoor een concreet voorstel 

opgenomen. De voorbereidingskosten worden ten laste gebracht van eerder genoemde 

reservering. 

3. Conclusie 

Het is verheugend te melden dat beide schoolbesturen gezamenlijk onderzoek doen om te 

komen tot een Multifunctionele voorziening 0-12 in Markelo. Vergaande inhoudelijke 

samenwerking door beide schoolbesturen, een voorschoolse voorziening en eventueel 

aangevuld met een consultatiebureau, levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de 

uitvoering van de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, passend onderwijs, demografische 

ontwikkelingen en leefbaarheid in Markelo en omstreken. Daarnaast is deze randvoorwaarde 

cruciaal om de beoogde synergie voordelen te realiseren.  

Om specifieke ondersteuning in te kunnen schakelen in het vervolgtraject is een 

voorbereidingskrediet noodzakelijk. In de 1e Berap 2015 ontvangt u hiervoor een concreet 

voorstel. 

 

 

 

 

 

 


