Integraal huisvestingsplan scholen
Voorzitter, leden van de raad
Ik zal een aantal hoofdlijnen benoemen die voor de SVP van belang zijn om tot
besluitvorming te komen met betrekking tot dit agendapunt.
Noodzaak om te vervangen met nieuwbouw in plaats van te renoveren en normaal
onderhoud te plegen is voor ons niet doorslaggevend.
Wij missen ook een extern advies of enig ander onderzoeksrapport wat in de richting
van nieuwbouw spreekt.
Wij hebben zo'n rapport nooit gezien, hebben de andere fracties zo’n rapport wel
gezien en wij niet?
Onze voorkeur gaat dan ook uit aan renoveren van bestaande gebouwen indien dat
nodig is.
Gemeente op hoge kosten jagen door nieuwbouw. Dit vindt de SVP op dit moment
niet verantwoord. 55 miljoen schuld. Exploitatie nieuwbouwprojecten woningen,
brandweerkazerne etc. De SVP kijkt naar financieel belang voor de gemeente.
Afschrijven tot 60 jaar. In 2014 nog in prima staat. Ook nu prima staat,
functionaliteit is in orde. Schoolbesturen krijgen geld voor onderhoud. Er was geen
achterstallig onderhoud in 2014 en nu ineens wel?
Geen calamiteiten geweest. Alle lessen kunnen prima worden gegeven. De leerlingen
zitten er warm en droog bij. Zij kunnen zich prima ontwikkelen en kennis opdoen van
enthousiaste juffen en meesters.
Het lijkt op een prestige project in het jaar voor de verkiezingen. De SVP wil hier geen
politieke verantwoordelijkheid voor dragen.
Vanuit conservatisme politiek bedrijven. Alle verandering niet nodig. Sommige
dingen kunnen gewoon bij het oude blijven. Gebouwen die van waarde zijn hoeven
wat de SVP betreft niet ondoordacht te worden gesloopt. Het slopen van mooie
gebouwen zoals onlangs nog met de bibliotheek is niet in lijn met de mooie woorden
over rentmeesterschap en beheer van de schepping. Deze termen worden met name
door het CDA nog wel eens gebezigd.
Scenario 2 om gemeentewerken te verplaatsen terwijl dit nog niet zeker is waar ze
naar toe moeten. Erg vreemde manier van besturen. Veel te veel onzekerheden.
Ook kapitaal vernietiging als gemeentewerken gesloopt gaat worden. Veel extra
kosten voor zoeken nieuwe locaties tandarts, lokale omroep en rode kruis.
Daar waar problemen zijn met te weinig lokalen mogelijk biedt een samenwerking
met het Oostende college een oplossing. Groep 8 kan al kennismaken met voortgezet
onderwijs. Maatwerk voor problemen.
Al met al genoeg redenen voor ons om uw voorstel niet te kunnen steunen.

