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Commissie

T-238

30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas

Onderwijshuivesting - OOGO
bijeen

Toezegging

jan-21

openstaand

het OOGO bij elkaar
roepen na de officiële
aanvraag van De Pionier
voor een dislocatie

Update 1-6-2021: begin juni komt
het programma in het
portefeuillehoudersoverleg
waarna de uitnodigingen voor de
schoolbesturen volgen Update 242-2021: De aanvraag van de
pionier is ontvangen.
Update 17.11.20:
De officiële aanvraag van
Stichting Pastoor Ariëns inzake
de dislocatie van De Pionier in
Zuilense Vecht moet uiterlijk 31
januari 2021 worden ingediend bij
het college. Dan kan het kan
worden opgenomen in het
programma Onderwijshuisvesting 2022 en in de
programmabegroting 2022. Naar
aanleiding van het voorgenomen
besluit van het college inzake het
programma onderwijshuisvesting
2022 worden de bevoegde
gezagsorganen (schoolbesturen)
in een overleg in de gelegenheid
gesteld hun zienswijze over de
voorgenomen inhoud van dat
voorstel naar voren te brengen.
Een en ander is conform de
vastgestelde Verordening
Onderwijshuisvesting van de
gemeente Stichtse Vecht.

Sociaal Domein

T-240

30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas

Onderwijshuivesting - evaluatie
beleidskader

Toezegging

okt-20

openstaand

op de vraag over een
evaluatie van het
beleidskader komt zij
schriftelijk terug;

Updat 1-6-2021: De peilnotitie
wordt op korte termijn in het
college besproken. Hierna zal
deze voorgelegd worden aan de
commissie
Update
17.11.20: Het beleidskader wordt
vervangen door het IHP (Integraal
Huisvestingsplan). Wij betrekken
daarbij ervaringen op basis van
huidig beleidskader, nieuwe
inzichten en actuele wet- en
regelgeving. Mochten er
huisvestingsontwikkelingen
plaatsvinden voordat het IHP is
vastgesteld, dan wordt voldaan
aan de wettelijke eisen. Ten
aanzien van vergoeding van
kosten volgt de gemeente de
VNG-normering en de wettelijke
eisen..26-10-2020: volgt in Q1
een startnotitie waarbij wordt
aangegeven hoe de raad wordt
betrokken. (evt. kader meegeven
in een informatieve commissie)
26-10-2020: volgt in Q1 een
startnotitie waarbij wordt
aangegeven hoe de raad wordt
betrokken. (evt. kader meegeven
in een informatieve commissie)

Sociaal Domein

T-241

30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas

T-262.c 11-11-2020 Gemeenteraad Veneklaas

Onderwijshuivesting - rol raad bij Toezegging
kaderstelling

okt-20

openstaand

op de vraag over de rol
van de raad bij het
stellen van de kaders
voor het integraal
huisvestingsplan komt zij
schriftelijk terug

Uitvoeringsagenda Sociaal
Domein Q1 2021

feb-21

openstaand

Update 1-6-2021:
conform het raadsbesluit
‘herprioritering’ is de
vaststelling van een
uitvoeringsagenda tot
nader order uitgesteld.
Update 1-12-2021:De
uitvoeringsagenda
sociaal domein komt in
Q1 van 2021

Toezegging

Update 01-06-2021 De peilnotitie
wordt op korte termijn in het
college besproken. Hierna zal
deze voorgelegd worden aan de
commissie
Update
17.11.20: Een IHP komt tot stand
na intensief overleg met de
maatschappelijke partners,
waarbij de schoolbesturen hun
visie inbrengen over
veranderende onderwijskundige
concepten.
Onderdelen zijn; een
vraaganalyse op basis van
demografie, nieuwe
huisvestingsconcepten, een
actieplan met financiële
onderbouwing voor de komende
jaren en een doorkijk naar de
toekomst.
Bij de startnotitie wordt de raad in
de gelegenheid gesteld kaders
mee te geven, voor zover
passend en mogelijk bij een IHP
Onderwijs.
26-102020: volgt in Q1 een startnotitie
waarbij wordt aangegeven hoe de
raad wordt betrokken. (evt. kader
meegeven in een informatieve
commissie)

Sociaal Domein

Sociaal Domein

