
Agenda raadsinfoavond:

Onderwijshuisvesting Almende College

Plaats: DRU Cultuurfabriek – conferentiezaal 
Datum: Donderdag 15 juni 2016
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.15 uur

Doel avond: Uw raad heeft op 9 juli 2015 een motie ‘huisvesting Almende College’ aangenomen. 
Op 3 maart 2016 hebben wij u in een rotondeavond meegenomen in de stappen die 
zijn ondernomen om uitvoering aan de motie te geven. Uw raad heeft hierop 
aangegeven een tweetal scenario’s verder uitgewerkt te zien. Hiervoor heeft u een 
aantal aandachtspunten benoemd, die wij graag met u gaan bespreken. Ook wil het 
Almende College en Achterhoek VO graag het woord aan u richten. 

Deze raadsinfoavond is erop gericht om alle informatie – die tot dus ver in diverse 
bijeenkomsten is besproken/ weergegeven – nogmaals op een rij te zetten. Het doel 
van de avond is dat u in gezamenlijkheid kunt zeggen over voldoende informatie te 
beschikken om bij de behandeling van de voorjaarsnota d.d. 7 juli 2016 het politieke 
debat te voeren. 

20.00 uur Opening door voorzitter van de raadsrotonde, Ben Hiddinga 

20.05 uur Wethouder Peter Van de Wardt. 
Inleiding op het proces tot nu toe. Van 3 maart 2016 tot nu: wat is er gebeurd?

20.15 uur Henk van der Esch – bestuurder Achterhoek VO en/of Roelof Louwsma – rector 
Almende College
Toelichting op hun onderwijskundige visie (lange termijn) en de vraag welk soort 
gebouw hierbij past. Tevens wordt ingegaan op de toekomstbestendigheid van de 
keuze in scenario’s en zullen ze ingaan op de effecten van de keuzes op VO scholen 
in de omgeving.

20.45 uur Krijno van Vugt – M3V.
Toelichting op de twee scenario’s, zoals deze door uw raad op 3 maart zijn benoemd, 
waarbij specifiek wordt ingegaan op de aandachtspunten die u als raad heeft 
aangegeven. 

21:05 uur 1e Termijn raadsleden – verhelderingsvragen

21.25 uur Reactie op vragen door portefeuillehouder, Almende College/ Achterhoek VO, 
ambtenaren en M3V

21.40 uur 2e termijn / plenaire discussie

22.10 uur Afsluiting/ nagaan of doel van avond is bereikt

22.15 uur Einde

Zie volgende bladzijde voor een opsomming van meegestuurde documenten



Bij deze agenda sturen wij u tevens de volgende memo’s mee: 

- Verkeerskundig advies nieuwbouw Almende College, 25 april 2016

- Memo: toekomst primair onderwijs in relatie tot het gebouw van de Wesenthorst

- Overzicht investeringen gemeente aan VO Onderwijs OYS

- Memo M3V: ruimtebehoefte Almende College d.d. 10 juni 2016

Tevens zullen enkele documenten u nog worden nagestuurd:

- Presentatie M3V (zoals Krijno van Vugt deze zal presenteren d.d. 15 juni 2016)

- Notitie werkgroep Lea – Krimp en leefbaarheid, “Nietsdoen is geen optie”, inclusief 
collegebesluit. Deze wordt toegestuurd na vaststelling in college d.d. 14 juni 2016.

Op verzoek van diverse raadsleden wordt thans gewerkt aan het bundelen van alle documenten 
omtrent huisvesting Almende in een zogenaamd Themadossier op de raadsapp.


