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Onderwerp: Raadsvoorstel IHP 

 

Voorzitter, 

Gestart in 2010 met het overdrachtsdocument onderwijsdebat is er dan nu eindelijk een voorstel IHP 
dat ter goedkeuring voor ons ligt. 
De kadernotitie streefbeeld onderwijs huisvesting basisscholen in Borne 2011/2025 met als resultaat 
een raadsvoorstel van 20 maart 2012 is richtinggevend geweest voor het voorliggende raadsvoorstel. 
Om diverse redenen en om andere inzichten een kans te geven is het eerste voorstel IHP 
teruggetrokken dit om alle betrokken partijen nogmaals de kans te geven om met elkaar in gesprek te 
gaan en eventueel met andere  alternatieve voorstellen te komen. 
Opgemerkt dient te worden dat met de wetgeving van 2015 verantwoordelijkheden anders zijn komen 
te liggen. 
 
Gemeente faciliteert en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het  
scholenplan. 
 
Voorzitter, 
Waarom deze terugblik? 
Het schetst de complexiteit van de beslissing over het IHP waar wij als fractie en raad voor staan. 
Immers elke oplossing roept nieuwe vragen op waarbij bij betrokken partijen dit niet weggenomen kan 
worden. 
 
De CDA fractie is van mening dat er een raadsvoorstel voorligt dat recht doet aan de uitvoerige 
discussies het wisselen van argumenten dit alles in de lijn van het in 2010 gestarte beleid. 
Het scholenplan van de schoolbesturen is een toekomstvisie voor het onderwijs in Borne en voldoet 
aan de uitgangspunten zoals gesteld in mijn inleiding 
Negatieve gevolgen van IHP 
Met respect hebben we de werkgroep van de Esch aangehoord. 
Hun werkwijze en motivatie heeft indruk gemaakt en verdiend bewondering. 
Binnen de CDA fractie heeft dit echter niet geleid tot een andere afweging. 
Het argument om op korte termijn te komen tot een fusie tussen de schoolbesturen is meegenomen in 
de afweging. 
Uit navraag blijkt dat een fusie op korte termijn niet aan de orde is en het hoogst onzeker op wat voor 
termijn er een fusie komt. 
 Langer wachten betekent opnieuw onzekerheid en wij zijn van mening dat we deze tijd niet meer 
hebben. 
Scholen ouders  en kinderen hebben nu recht op duidelijkheid . 
Zekerheid geef je door nu helder te zijn over dit IHP. 
 
Voorzitter, 

Ik kom tot een afronding. 
De CDA fractie stemt in met het  raadsvoorstel. 
Wij zijn van mening dat hiermee de weg wordt geëffend om te komen tot een breed en stabiel 
onderwijs binnen Borne en haar kerkdorpen en waar met dit voorstel recht wordt gedaan aan de 
gewisselde standpunten en argumenten en waarbij wij ons ook realiseren dat niet iedereen bediend 
wordt. 
Wij hopen dan ook dat met de vaststelling van dit IHP de rijen gesloten worden opdat we gezamenlijk 
kunnen werken aan kwalitatief goed onderwijs met behulp van dit plan.  
 

Tot zover 
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