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Onderwerp: Locatiekeuze Kindcentrum Markelo 

Registratienummer: 651275 

Voorstel: 

1. Instemmen met de realisatie van het Kindcentrum 

Markelo op huidige plek OBS de Zwaluw, 

Fokkerstraat 2-a in Markelo 

  
  

Argumenten 

1.1 Voor de realisatie van een nieuw Kindcentrum in 

Markelo is een spoedige locatiekeuze noodzakelijk. 

Mede naar aanleiding van eerder ontvangen reacties 

(inwoners Markelo, raadsleden, provincie) om het 

Kindcentrum te realiseren op de Esch I! hebben wij ons 

standpunt herzien. Een centrale locatie in Markelo heeft 

een brede voorkeur. Goed ontsloten, snel beschikbaar, 

gemeentelijk eigendom en zo min mogelijk bijkomende 

kosten zijn daarbij belangrijke aanvullende criteria. 

Alles overziende stellen wij voor om Kindcentrum 

Markelo te realiseren op de locatie van OBS de 

Zwaluw, Fokkerstraat 2-a in Markelo. 

Op een informatieavond hierover op 5 oktober jl. in café 

de Pot in Markelo zijn belangstellenden hierover 

geïnformeerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst 

trekken wij de conclusie dat er veel draagvlak is voor de 

beoogde locatie. Van deze bijeenkomst is een verslag 

gemaakt. Dat treft u, samen met de getoonde 

PowerPointpresentie, aan onder de bijlagen bij dit 

voorstel. 

21 Indittraject is ook gekeken naar meerkosten die het 

gevolg zijn van de keuze voor deze locatie. In het eerdere 

plan om het Kindcentrum te realiseren op de Esch II werd 

rekening gehouden met dekking van aanvullende kosten 

voor ontsluiting ten laste van de grondexploitatie. 

Bovendien was er geen sprake van kosten voor tijdelijke 

huisvesting voor leerlingen van de Zwaluw / kinderopvang 

tijdens de bouwperiode. In de huidige planvorming is dit 

wel het geval. De wijze waarop de tijdelijke huisvesting 

het meest optimaal kan worden gerealiseerd gaan wij nog 

nader uitwerken in samenspraak met onze project- 

partners. Ook wordt in combinatie met de gekozen wijze 

van aanbesteding voor de nieuwbouw van het Kind- 

centrum onderzocht of op dit onderdeel synergievoor- 

delen zijn te behalen. 



Daarnaast vindt er nog een nadere studie plaats naar de 

verkeerssituatie, toegang, omvang “kiss and ride zone” en 

naar de gewenste invulling van het terrein. Beide MR-en 

en omwonenden worden hierbij dit najaar nader 

betrokken. 

Zodra er duidelijkheid is over concrete invulling van 

deze tijdelijke huisvesting en de kosten daarvan gaan 

wij u een passend voorstel voor een aanvullend krediet 

voorleggen. De kosten hiervan bedragen naar 

verwachting maximaal € 635.000 en kunnen ten laste 

worden gebracht van de reserve Majeure Projecten. 

Risico’s 

De belangrijkste risico’s in dit project zijn, mede gelet 

op de gemeentelijke duurzaamheidsambities, uitdijing 

van kosten en langere doorlooptijden voor de ontwerp- 

en realisatiefase. Aan de voorkant is al het nodige aan 

risicobeheersing gedaan. Inzet is gepleegd om 

verschillende partijen in Markelo zo goed mogelijk te 

betrekken bij het proces en de uitwerkingen hiervan. 

Wij verwachten dat hierdoor de risico’s op vertraging, 

extra kosten en/of andere ongewenste ontwikkelingen 

zoveel mogelijk worden beperkt. 

Zodra deze risico’s zich echter daadwerkelijk aan- 

dienen en onze conclusie is dat hiervoor een aanvul- 

lend krediet noodzakelijk is zullen wij dit, met redenen 

omkleed, aan u voorleggen ter besluitvorming. 

Alternatieven 

Naar onze mening is er geen geschikte alternatieve 

locatie voorhanden in Markelo. 

Uitvoering 

Naast de procedure om te komen tot de locatiekeuze 

ten behoeve van het Kindcentrum Markelo is ook de 

aanbestedingsprocedure gestart. Wij hebben hierbij in 

nauw overleg met onze projectpartners gekozen voor 

een nieuwe procedure, nl. Innovatie Partnerschap. Om 

het ook voor marktpartijen aantrekkelijker te maken 

hebben wij mede op verzoek van projectpartners 

besloten om dit project en de ontwikkeling en realisatie 

van IKC Magenta in Delden in dezelfde procedure 

onder te brengen. Het streven is erop gericht om in 

januari a.s. een consortium te selecteren om samen 

met projectpartners de plannen verder te ontwikkelen 

en vervolgens te realiseren en in de toekomst ook te 

onderhouden. Voor alle relevante informatie hierover 

verwijzen wij u naar de nieuwe website 

www.degroenedroom.nl. Zodra de keuze voor het 

consortium is gemaakt dient er zekerheid te zijn over de 

beoogde bouwlocatie. 



De planning voorziet er in om beide kindcentra in 

Markelo en Delden begin 2020 in gebruik te nemen. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemeester, 
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