
Vragen en toezeggingen Raad 24-02-2020.

VO-campus

Wethouder Wijnants zegt toe dat de finale besluitvorming over de VO-campus, als het even kan, 
plaatsvindt vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Reactie college: 
Wij snappen de wens om in deze raadsperiode het definitieve besluit te nemen over de VO-
Campus. In de planning is rekening gehouden met alle stappen die nog gezet moeten worden 
voordat een besluit genomen kan worden. Waar we kunnen versnellen zullen we dat zeker 
doen. Met Emelwerda en VariO hebben we gezamenlijk uitgesproken hier voor te gaan, het 
onderwijs wil graag zo snel als mogelijk over na de nieuwe huisvesting beschikken. Daarom 
hebben partijen ruimte in hun organisatie gemaakt om bijdragen te leveren aan het totale 
proces. 
 
Helaas merken we dat door de beperkende maatregelen tegen de verdere verspreiding van het 
Coronavirus er nu al een vertraging ontstaat in de planning. We sturen nog steeds op een 
Programma van Eisen voor de zomer, maar hiervoor hebben we echt de inbreng van 
management, docenten en leerlingen van de scholen nodig. Zij moeten aangegeven hoe zij hun 
school zien. En een goed doordacht Programma van Eisen geeft rust en duidelijkheid naar de 
volgende fases in het project. De directies van scholen geven prioriteiten aan deze 
bijeenkomsten, die nu ingepland staan in juni, maar de realiteit is ook dat van het 
onderwijsgevende personeel op het moment al veel gevraagd wordt.   
Daarnaast zijn we voor een aantal stappen zoals het selecteren van een architect en de 
aannemer gebonden aan termijnen zoals een Europese aanbesteding die voorschrijft, daarin 
kunnen we niet versnellen. 

Samenvattend zullen we vanuit het project en de scholen er alles aan doen om de 
besluitvorming nog deze raadsperiode af te ronden. Maar hierbij willen we vooral zorgvuldig te 
werk gaan om straks de VO-Campus gerealiseerd te hebben die we allemaal voor ogen hebben. 

Zienwijze Veiligheidsregio

De burgemeester zegt toe dat hij de zienswijze over de GR Veiligheidsregio via de griffie onder de 
aandacht zal laten brengen bij de Flevolandse raden. En dat hij het standpunt uit de zienswijze 
namens de raad zal uitdragen in het bestuur van de Veiligheidsregio.
Reactie griffie: de zienswijze is op dinsdagmorgen 25 feb. aan de vijf gemeentelijke griffies 
verzonden.
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