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In de vergadering van 29 oktober 2013 heeft uw raad groen licht gegeven voor de bouw van twee brede 
scholen. Besloten is tot vervangende nieuwbouw van basisschool Kameleon in Goirle en basisschool De Vonder 
(incl. gymzaal) in Riel.  
 
In aansluiting op vermelde besluitvorming heeft onlangs afstemmingsoverleg met alle gebruikers plaatsgevonden  
over de voortgang van de procedure. Vastgesteld is dat er nog heel veel zaken moeten worden georganiseerd, 
voor dat de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen. Op korte termijn wordt gestart met de ontwerpfase. In 
deze fase worden eerst een architect en adviseurs via een aanbestedingstraject geselecteerd. Zij gaan 
vervolgens in eerste aanleg aan de slag gaan met het opstellen van een voorlopig ontwerp van twee brede 
scholen. Pas wanneer aan de door uw raad gestelde voorwaarden inzake huur-, exploitatie- en beheerafspraken 
is voldaan, kan worden gestart met het opstellen van het definitief ontwerp. Gelijktijdig met het opstellen van 
het voorlopig ontwerp worden ook andere taken voorbereid, zoals het regelen van exploitatie- en beheerstaken, 
het maken van huurafspraken met de kinderopvangorganisaties, het voorbereiden van de tijdelijke huisvesting, 
het aanpassen van bestemmingsplannen en het regelen van de noodzakelijke vergunningen. Uiteindelijk volgt 
een bestek- en aanbestedingfase, die wordt afgesloten met het verstrekken van een opdracht aan aannemer(s) 
en installateur(s). Met name de aanbestedingsfases en de ontwerpfase vragen meer tijd dan aanvankelijk werd 
verondersteld.  
 
De meeste werkzaamheden worden in werkgroepverband voorbereid. Dit vergt een grote inspanning van alle 
partijen. Gezien de omvang van het werk dat moet worden verzet zal in tegenstelling tot eerdere berichtgeving 
niet in september 2014 met de bouw van de brede scholen kunnen worden gestart. Op basis van de nieuwe 
planning zal uiterlijk in juli 2015 met de bouwwerkzaamheden worden aangevangen. De nieuwe accommodaties 
kunnen dan in elk geval bij de aanvang van het schooljaar 2016/2017 in gebruik worden genomen. De 
begrotingstechnische consequenties van de aangepaste planning worden nog nagegaan.  
De gebruikers zijn tijdens vermeld afstemmingsoverleg over deze ontwikkeling in kennis gesteld. Hoewel dit 
bericht aanvankelijk tegenviel, heeft de hantering van een reëel tijdpad en een gedegen en zorgvuldige 
voorbereiding van deze aanzienlijke projecten de voorkeur van alle partijen. 
 


	Raadsinformatie  

