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Op 23 augustus 2016 is uw raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte rond bss Kameleon en bss De Vonder, 
alsmede over de grondverbetering bij bss De Vonder. In deze raadsinfo is aangekondigd dat voor de 
raadsvergadering van 1 november 2016 een voorstel zal worden geagendeerd, waarin uw raad wordt 
verzocht in te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor vermelde 
voorzieningen. In deze raadsinfo berichten wij u over de stand van zaken. 
 
Inrichting openbare ruimte bss Kameleon en bss De Vonder 
De vervangende nieuwbouw van het bss Kameleon is nagenoeg gereed. Het gebouw wordt begin 
november 2016 opgeleverd. Inmiddels is ook de aanbesteding van de openbare ruimte (incl. de 
buitenruimte van de school) in gang gezet.  De afronding hiervan vindt spoedig plaats, waarna met 
de werkzaamheden zal worden aangevangen. De oplevering van dit werk is eind december 2016 
gepland. Aansluitend zal het nieuwe schoolgebouw conform planning begin januari 2017 in gebruik 
worden genomen. De kosten van de openbare ruimte rond de buitenruimte van bss Kameleon 
bedragen ca. € 60.000,00 (incl. BTW).  
 
Op dit moment vindt de finale afstemming plaats over de voorbereiding van de openbare ruimte 
(eveneens incl. de buitenruimte van de school) van bss De Vonder. Hierdoor is het procedureel niet 
mogelijk gebleken om vóór de vergadering van 1 november  2016 een concreet voorstel voor uw 
raad te agenderen. We zullen er voor zorgdragen dat dit voorstel wel tijdig gereed is voor uw 
vergadering van 13 december 2016. In dit voorstel wordt uw raad verzocht in te stemmen met 
aanvullende kredieten voor de inrichting van de openbare ruimten van zowel bss Kameleon als bss 
De Vonder. Over de hoogte van de financiële middelen die nodig zijn voor de inrichting rond bss De 
Vonder wordt uw raad in dit voorstel nader bericht. 
 
Grondverbetering / Extra kosten tijdelijke huisvesting  
De grondverbeteringswerkzaamheden bij bss De Vonder zijn inmiddels uitgevoerd. Begin oktober 
2016 is met de bouwwerkzaamheden aangevangen. Momenteel wordt de eindafrekening van deze 
werkzaamheid opgemaakt. Zoals we eerder hebben bericht, is naast het inmiddels begrote bedrag 
een aanvullend krediet nodig om de kosten van de grondwerkzaamheden te dekken. Ook over de 
exacte hoogte van dit bedrag zullen wij u in vermeld raadsvoorstel berichten. Gelijktijdig informeren 
wij u over de extra kosten van de tijdelijke huisvesting als gevolg van de ontstane vertraging. 
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Officiële start bouwwerkzaamheden 
Tot slot delen wij u mede, dat de officiële start van de bouwwerkzaamheden plaats vindt op 21 
oktober 2016, aanvang 11.00, locatie Bernhardstraat (nabij de parkeerplaats van de gymzaal). Naast 
het gremium van de bekende genodigden zullen ook de leerlingen van basisschool De Vonder en de 
peuters/kleuters van kinderopvang De Koningsbeer en de Kober Groep hierbij aanwezig zijn. Het 
gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Van Stappershoef. 
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