
                        
 

Aan het College van B&W van de gemeente Weert 

Vragen ex artikel 40 RvO, schriftelijke beantwoording 

 

Betreft: school met multifunctionele accommodatie Swartbroek 

 

Weert, 17 juli 2006 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van uitspraken in de raad door wethouder Heuvelmans tijdens de behandeling van de 

Voorjaarsnota op 22 juni 2006 en naar aanleiding van uitspraken door onder andere de dorpsraad 

Swartbroek hebben wij sterk de behoefte opnieuw te informeren naar de voornemens van het College 

om genomen raadsbesluiten uit te voeren. 

De onderwijswethouder duidde in de raad op ‘een probleem’. In een gesprek met de dorpsraad zou 

zijn aangegeven dat het College nieuwe locaties wil onderzoeken. 

 

De besluiten van de raad zijn zeer helder. 

• In de Beleidsvisie Ruimte voor Onderwijs en Sport is vastgelegd, dat de koppeling tussen de 

gymzaal en de basisschool in Swartbroek blijft gehandhaafd zolang de Stichting 

Sportaccommodatie Swartbroek deze zaal handhaaft. Aangegeven is, dat het behoud van een 

school met wijkfunctie peuterspeelzaal als activiteit reeds besloten is en in 2006 gerealiseerd zal 

worden. Het handhaven van de gymzaal is ter beoordeling aan de eigenaar van deze zaal. Bij de 

omschrijving van projecten worden de onderzoeks- en investeringskosten incl. BTW voor 

onderwijs BS Laurentius Swartbroek Huisvestingsprogramma 2004 genoemd. In Bijlage 2 van de 

Bijlagen behorende bij verwijzingen in de beleidsvisie, welke bijlage bevat de Factsheets per 

onderwijsaccommodatie wordt voor St Laurentius Ittervoorterweg 97 6005 NP Swartbroek 1929 

4 € 1.097.805 aangegeven. 

• Begroting 2006: Als resultaten staan bij programma 4 vermeld: voorbereiding MFA Swartbroek. 

Er wordt een structureel verhoogd budget voor onderwijshuisvesting beschikbaar gesteld. De 

motie van de fractie PvdA met als doelstelling realisatie van een school in Swartbroek in 2006 is 

door het college overgenomen. 

• Voorjaarsnota 2007: Aangegeven wordt, dat conform de uitgangspunten in de nota Ruimte voor 

Onderwijs en Sport het beleid gericht zal zijn op de totstandkoming van een viertal brede scholen 

die primair het stadsdeel als verzorgingsgebied hebben. Daarnaast zal integrale 

onderwijshuisvesting op maat voor de kerkdorpen verder gestalte krijgen. Als een van de te 

bereiken resultaten is opgenomen: Afronden voorbereiding procedures en het programma van 

eisen voor de basisschool met multifunctionele ruimte in Swartbroek; afhankelijk van de 

definitieve grondverwervingsdatum zal een aanvang worden gemaakt met de 

bouwwerkzaamheden.  



 

• Op 24 mei jl. nog nam de gemeenteraad een unaniem besluit om over te gaan tot de aankoop van 

de grond op de beoogde locatie aan de Ittervoorterweg. 

• In de chronologische uiteenzetting van de gedane inspanningen van het College van B&W dat op 

6 juli 2006 aan de raad is verzonden wordt ook nog steeds uitgegaan van bouw op locatie Derckx. 

 

Naar onze mening is een nieuwe discussie over mogelijke locaties en invulling zeer ongewenst. Er is 

een breed draagvlak voor het zo snel mogelijk starten van de uitvoering van het plan voor een school 

met multifunctionele accommodatie op de locatie Ittervoorterweg (zaal Derckx). De koppeling met 

besluitvorming over woningbouwlocaties elders in het dorp werkt vertragend en moet onzes inziens 

worden losgekoppeld met het bouwen van een nieuwe school met multifunctionele accommodatie. 

 

Wij gaan uit van uitvoering op zo kort mogelijke termijn van de ontwikkeling van de school met 

multifunctionele accommodatie op Swartbroek op de vastgestelde locatie, ook al is er geen helderheid 

over het financiële plaatje. 

 

1. Bent u met ons van mening dat ondanks de genomen besluiten, ondanks de slechte staat van 

de school en ondanks het gegeven dat het dorp al enige jaren zonder zaal moet functioneren, 

het feit dat er nog immer geen besluit is genomen dat geleid heeft tot ontwikkeling van de 

school zeer frustrerend is voor alle betrokkenen? 

2. Is het College nog steeds voornemens uitvoering te geven aan het raadsbesluit om in 2006 te 

starten met ontwikkeling van de school aan de Ittervoorterweg (‘locatie Derckx’)? Zo nee, 

waarom niet? 

3. Bent u bereid om de kosten voorlopig te dekken uit de reserve gelegenheidsaankopen van het 

grondbedrijf, dus deze niet direct afhankelijk te stellen van bijvoorbeeld de mogelijkheden 

voor woningbouw elders in het dorp? 

4. Bent u bereid om in te zetten op maximaal gebruik van de beschikbare Provinciale en 

Europese subsidies? Tot nog toe is een subsidie van € 50.000,-- in het tekort, ter financiering 

van het project "realisering multifunctionele dorpsaccommodatie Swartbroek" ten laste van 

het budget Leefbaarheidsfonds 2004 aangevraagd. 

4. Heeft u inmiddels de communicatie en uitvoering ter hand genomen in samenwerking met een 

brede projectgroep? Zo nee, waarom niet en op welk moment start u dan wel met de instelling 

van deze projectgroep? 

5. Gaat u zich in de projectgroep laten adviseren door de experts van de Provincie Limburg 

inzake multifunctionele accomodaties en brede scholen in kleine kernen? 

 

Wij hechten sterk aan een spoedige schriftelijke beantwoording. In de raadsvergadering van 

september zullen wij, indien nodig, een uitspraak van de raad vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

PPE Lempens    MMCF Stokbroeks 

SP     D66 


