Geachte ouders,
Afgelopen donderdag, 18 juni 2015, heeft de gemeente Delfzijl een persbericht uitgebracht over
de huisvesting van scholen in de gemeente. Dit bericht is te vroeg verstuurd doordat de agenda
van de raad en de toezending van de stukken (rondom de kadernota) bepalend waren. Hierdoor
hebben de schoolbesturen het bericht niet vooraf gezien en, belangrijker nog, de ouders nog niet
hebben kunnen informeren. Dit had uiteraard vooraf moeten gebeuren en wij vinden het heel
spijtig dat dit zo gelopen is.
Wat is de situatie?
In heel Noordoost-Groningen werkt men aan de toekomst van de huisvesting van scholen.
Daarbij gaat het om het verbinden van twee sporen. Ten eerste de onderwijshuisvesting in
relatie tot krimp en mogelijk samengaan van scholen (indien van toepassing). En ten tweede om
schoolgebouwen aardbevingsbestendig te maken. Door deze zaken met elkaar te verbinden en
door passende plannen voor de scholen in het aardbevingsgebied te maken, zorgt het project
voor een duurzame toekomst voor deze schoolgebouwen.
Situatie in Delfzijl
Zo hebben de schoolbesturen van Marenland en Noordkwartier en Kids2b een
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Delfzijl over de realisatie van
kindvoorzieningen. Samen kijken zij dus hoe de huisvesting van onderwijs, peuterspeelzalen en
kinderopvang in de toekomst georganiseerd worden. Het voorstel zoals het in het persbericht
van gemeente Delfzijl werd vermeld, gaat over drie centrale plekken waar de kindvoorzieningen
gerealiseerd kunnen worden: Spijk, Delfzijl en Wagenborgen. Dit is nog geen besluit, maar een
voorstel. Op 2 juli spreekt de gemeenteraad van Delfzijl hierover. Zodra hierover een besluit is
genomen en duidelijk is wat het precies voor de huidige scholen betekent, informeren we u hier
uiteraard over.
We willen nogmaals aangeven hoe spijtig we het vinden dat de communicatie over dit
onderwerp niet correct is verlopen. Zodra er meer bekend is over het vervolg, laten we u dit
weten.
Met vriendelijke groet,
Dick Henderikse
Algemeen directeur

