
Motie. 

Agendapunt: GZDGWB104996/104999 

Onderwerp : Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2021-2032 

Datum :  2 maart 2021  

Ingediend: ChristenUnie; mede ondertekend door alle fracties. 
__________________________________________________________________________   

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 2 maart 2021, ter behandeling van het 

Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2021-2032. 

Constaterende dat: 

 Met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs(IHP) de gemeente en de 

gezamenlijke schoolbesturen op planmatige wijze regie gaan voeren over toekomstige 

investeringen in onderwijshuisvesting;  

 De schoolbesturen van de basisscholen Lingelaar en Sint Antonius in Beesd, een verzoek bij 

de gemeente hebben ingediend voor nieuwbouw onder één dak;  

 De nieuwbouw van deze basisscholen in het IHP gepland staat voor de middellange termijn; 

Overwegende dat:   

 De huidige schoolgebouwen van zowel de Lingelaar als Sint Antonius niet meer voldoen aan 

de huidige eisen om op een eigentijdse manier onderwijs te geven;  

(zijn sterk gedateerd en hebben overcapaciteit in ruimte); 

 Het realiseren van de nieuwbouw van beide schoolgebouwen op één locatie, voor de kern 

Beesd een welkome mogelijkheid schept voor het realiseren van een kleinschalig project voor 

woningbouw op de andere, vrijvallende, locatie; 

Is van mening dat: 

 Door deze win-win situatie en het aanwezige verdienmodel, de nieuwbouw van de 

schoolgebouwen in Beesd op één locatie zo snel mogelijk moet worden opgepakt; 

Verzoekt het college:   

 het naar voren halen in tijd van de nieuwbouw van de basisscholen Lingelaar en Sint Antonius 

(als brede school Beesd onder één dak), door deze binnen het IHP op te nemen in het schema 

van de korte termijn, op haalbaarheid te onderzoeken;  

 Hiervan de businesscase op te stellen en te berekenen, inclusief een tijdsplan/stappenplan; 

 Dit tevens te bespreken met de schoolbesturen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg 

(OOGO); 

 

En gaat over tot de orde van de dag.   

 

Fractie ChristenUnie:   

Fred Temminck  

Fracties:  CDA   Dorpsbelangen   D66  PvdA   GroenLinks 
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