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Geacht College,
Met deze brief maken wij u deelgenoot van onze zorgen met betrekking tot het project
onderwijs.
We hebben met grote verbazing kennis genomen van het bericht over de enorme
jna 10 miljoen euro tekort,
dat dit tekort nog verder zal oplopen. Onze verbazing zit vooral in het ogenschijnlijke
gemak waarmee het College dit grote tekort met een persbericht en een toelichting
aan de Raad lijkt te willen verantwoorden. De Raad staat voor een voldongen feit en
wordt uitgenodigd om bij het kruisje te tekenen.
Deze haast laconiek te noemen houding ten opzichte van dit grote tekort veroorzaakt
bij ons jeuk. Zeker als wij bedenken hoe zuinig het College zich eerder heeft opgesteld
ten opzichte van het onderwijsveld. Zo werd de relatief geringe jaarlijkse bijdrage voor
schoolondersteuning snel wegbezuinigd.

omarmt, staat haaks op onze eerdere contacten met het College over een aanzienlijk
kleinere bijdrage voor een beperkte renovatie aan ons schoolgebouw om deze fris en
toekomstbestendig te maken. Op ons herhaald verzoek (aan de wethouder) om
proactief met ons mee te denken over mogelijkheden voor verduurzaming van ons
gebouw vonden we weinig bereidwilligheid. Deze gesprekken zijn dan ook financieel
vruchteloos gebleven zodat wij een niet langer uit te stellen investering voor de school
om het binnenklimaat te verbeteren (te weten zonwering, dubbel glas en kunststof
kozijnen, totale investering meer dan 150.000 euro) eerst uit eigen middelen, met door
ouders opgebracht verenigingsgeld, hebben betaald.

zeker voel
decennialang kan worden aangesproken en die u daardoor sterk zal beperken tot het
doen van noodzakelijke uitgaven voor de gehele gemeente.

Tegen de achtergrond van beperkt beschikbare gemeentelijke middelen zijn wij
bezorgd voor verdere bezuinigingen op het taakveld onderwijs. Graag zouden wij zien,
dat er toch middelen beschikbaar worden gevonden om:
op korte termijn (dit schooljaar nog) een nieuw integraal huisvestingsplan op te
stellen waar alle scholen in de gemeente Het Hogeland deel van uitmaken.
Een plan waarin niet alleen nieuwbouw wordt meegenomen, maar ook
renovatie (waar dit een duurzamere keuze is dan nieuwbouw);

kinderen op het Hogeland een frisse, gezonde en toekomstbestendige

Het persbericht over de overschrijding van de begroting van de Tirrel versterkt bij ons
namelijk het idee dat de focus van de gemeente/wethouder vooral ligt op de realisatie
realisatiep
mits ze wordt gezien als een onderdeel van een groter geheel en niet als een eiland,
waar alles moet gebeuren in de trant van: zit je niet op dit eiland of wil je niet naar dat
eiland, dan moet je zelf je hoofd maar boven water zien te houden. Een integrale
onderliggende visie ontbreekt en is ons inziens een voorwaarde om tot een breed
lokaal en regionaal draagvlak te komen.

de uitkomsten van en de aanbevelingen uit dit onderzoek werden wij hierover niet

Uiteraard zijn wij graag bereid e.e.a. nader toe te lichten.
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