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Onderwerp: raadsvoorstel VO-campus - synergie grote (ver-)nieuwbouwprojecten

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 17 november 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de plannen voor de VO-campus van schetsontwerp verder uitgewerkt worden naar een 

definitieve invulling en ontwerp;
2. daarnaast ook de huisvesting van culturele instellingen en eventuele samenvoeging hiervan 

hoge prioriteit hebben, ook gezien grote renovaties die op stapel staan voor Muzisch Centrum;
3. het leesaanbod steeds meer digitaal is geworden en in het Bibliotheekconvenant en de Wet 

stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen wordt aangedrongen op een brede aanpak met 
verbindingen tussen cultuur en andere domeinen, met name als leer- en ontwikkelplek, 
waarbij het gaat om het opdoen van basisvaardigheden (zoals lezen, rekenen, digitale 
vaardigheden) als ook het doorontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan blijvende 
inzetbaarheid;

4. de VNG aangeeft dat er steeds minder budget beschikbaar komt voor cultuur en dit 
ondernemerschap vraagt. Kosteneffectief werken wordt van groter belang. Organisatorische 
efficiëncy en samenwerking door bundeling in één gebouw,

van mening dat
1. uit de memo van het college blijkt dat wel sprake is van samenwerking, maar we zien hier nog 

niet de onderzoeksresultaten naar kosteneffectief meervoudig gebruik van ruimtes,
2. uit de memo van het college blijkt dat dat er extra activiteiten plaats vinden binnen de Campus 

maar niet uitgelegd wordt waaruit die activiteiten bekostigd worden,

verzoekt het college
1. om in nauwe samenwerking met betrokkenen te onderzoeken waar de synergie het grootst is, 

met name als het gaat om educatieve functies van bibliotheek en Muzisch Centrum;
2. de uitdaging van integratie aan te gaan en ondernemerschap te tonen door het maximaal 

haalbare te kunnen leveren door kosteneffectief en efficiënt te werken;
3. de resultaten hiervan te presenteren en mee te nemen in de huisvestingsbehoefte en 

subsisieaanvraag van gemeentelijke culturele instellingen

en gaan over tot de orde van de dag.
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Politieke Unie ONS
A. Evers Tegen B.J. Allng Tegen
W.C. Haagsma Tegen S.G. Bosman Tegen
A.L. Heerspink Tegen L.H.M. Lammers Tegen
Y. Knobbout Tegen H.M. Wledijk Tegen
T.E. Langenberg Tegen VVD
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Y.M. van der Horst Voor H. van der Linde Tegen
O.P. Knijnenberg-Alblas Voor L. Mulder Tegen
G. Lambregtse-Baan Voor GroenLInks
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