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Advieslijst van de BESLOTEN vergadering van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, 
Cultuur, Volksgezondheid en Sport  d.d. 10 juni 2008 

 
Voorzitter M.M.C.F. Stokbroeks (D66) (plv. vz.) 
Commissiegriffier R.J.C.M. Rutten 
  
Aanwezig de leden C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), H.P.M. Lempens 

(VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. 
Nordhausen (SP), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA)  en G. 
Soyugüzel (PvdA) 

Afwezig de leden - 
Deelnemers aan de 
beraadslagingen 

- 
 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans (PvdA), H.W.J. Coolen (CDA) en P.J.H. Sijben 
(CDA) 

Ambtelijke 
ondersteuning 

F. Schreurs en T. Weekers 

 
Wethouder Heuvelmans informeert de commissie over de gestegen bouwkosten van de volgende 
onderwijsprojecten: 

- Swartbroek: + € 150.000,- 
- School Boshoven: + € 90.000,- 
- Bisschoppelijk College + € 1.300.000,- (gemeentelijk aandeel circa € 950.000,-) 

 
Wethouder Heuvelmans geeft aan dat door de stijgende kosten de financiering van dergelijke 
onderwijsprojecten in de toekomst moeilijker wordt. Feit is dat de normvergoedingen, vastgelegd 
in de verordening voorzieningen onderwijs gemeente Weert, niet toereikend zijn.  
 
De fractie Weert Lokaal geeft aan dat voor wat betreft Swartbroek er geen weg terug is. Dit geldt 
ook voor de school op Boshoven. De situatie van het BC moet nog besproken worden in de fractie. 
 
De fractie van de VVD sluit zich hierbij aan en vraagt zich af of deze overschrijding te voorzien was 
en vindt de overschrijding bij het BC fors. 
 
Het CDA is van oordeel te weinig inzicht te hebben in de achtergrond van de cijfers en wil een 
compleet beeld hebben. De fractie vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor de overschrijding. 
Ook deze fractie is zich bewust van de onomkeerbaarheid van de projecten MFA Swartbroek en 
Boshoven. 
 
De fractie PvdA is verrast over de overschrijdingen en vindt dat het BC zelf ook een 
verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de extra kosten. De fractie zal de overschrijdingen 
bespreken in de fractie. 
 
De voorzitter constateert dat de commissie van oordeel is dat er ten aanzien van Swartbroek en 
Boshoven geen weg terug is. Verder merkt de voorzitter op dat de rekenkamer op dit moment 
onderzoek doet naar de kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten, en deze discussie 
daarin aan de orde zal komen.  Over het BC kan de commissie geen oordeel geven omdat er geen 
compleet beeld is. In september 2008 zal het college van B&W hierop terug komen met een 
voorstel. 
 
De commissie legt geheimhouding op (artikel 86 Gemeentewet), op grond van artikel 10 lid 1 sub c 
en lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur. 
 
 
Aldus vastgesteld en openbaar gemaakt in de vergadering van 24 november 2009, 
 
De commissiegriffier,     De voorzitter, 


