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presentatie plannen onderwijshuisvesting A. Tromp agendaverzoek aan presidium 

Een raadsinformatiebijeenkomst heeft tot doel het informeren van de raads- en commissieleden over 
voor de raad relevante onderwerpen of ter uitwisseling van (technische) informatie ter voorbereiding 
op de bespreking van voorstellen in een commissievergadering. Voor een onderwerp wordt maximaal 
40 minuten op een raadsinformatie-avond beschikbaar gesteld.

De raadinformatiebijeenkomst kan worden gebruikt voor:
a. het houden van de presentaties of het geven van informatie door het college of 

belanghebbende(n);
b. het horen van meningen van betrokkenen en belanghebbenden over een onderwerp of 

voorstel;
c. het peilen van meningen;
d. het houden van bijeenkomsten over actuele onderwerpen die van belang zijn voor de kader 

stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak van de raad waar ook ruimte is 
voor inbreng van deskundigen, belanghebbenden en/of belangstellenden.

Wat wordt gepresenteerd (korte inhoud en opzet)?
1. Renovatie/nieuwbouw De Klooosterpoort (deel PCC complex);
2. Renovatie/nieuwbouw BSG;
3. Nieuwbouw IKC Egmond aan den Hoef

Wat wilt u bereiken met uw inbreng? Uiteenzetten van het onderwerp (informeren)

In het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 zijn aanvragen van betreffende schoolbesturen 
aan de orde geweest. Het college heeft deze aanvragen positief beoordeeld. Het is aan de 
raad om het daarvoor benodigde budget beschikbaar te stellen. Door deze presentaties krijgt 
de raad informatie over die bouwplannen. De Ruimtelijke Ordening aspecten zullen op de 
gebruikelijke wijze worden afgewikkeld. De presentaties hebben vooral betrekking op de 
budgetten binnen het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Bergen 2018-
2022 en de Verordening  voorzieningen huisvesting onderwijs Bergen NJ 2015. 

Welk vervolg of traject is voorzien bij dit onderwerp?
Als de raad het in de concept-begroting gevraagde budgetten beschikbaar stelt, kunnen de 
schoolbesturen in 2022 hun plannen uitvoeren. 

Griffie: graag volledig invullen, anders wordt het verzoek niet in behandeling genomen!


