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VO-vestiging in Borne. Verzoek om wensen en bedenkingen.

Geachte heer, mevrouw,
De gemeenteraad heeft op ľjuli 2005 een bedrag van jaarlijks C 315.000,- (verhoging van de ozb)
beschikbaar gesteld voor het realiseren van een instroompunt voor het voortgezet onderwijs, het zgn
"Scholenlaantje". Dit bedrag kan worden verkapitaliseerd naar het beschikbaar stellen van een eenmalige
bedrag van C 4.200.000,- voor de realisering van de VO-vestiging.
In het jaar 2008 heeft de samenwerking tussen het Carmelcollege en de gemeente Borne niet geleid tot de
uitvoering van een definitief schoolvestiging.
Het schoolbestuur Stichting Carmelcollege heeft op 29 januari 2012 een aanvraag ingediend op grond van de
verordening Onderwijshuisvesting van de Gemeente Borne, voor het realiseren van een VOonderwijshuisvesting (verbouw I revitalisering van de huidige VO-Locatie Oude Hengeloseweg).
In de aanvraag wordt het volgende aangegeven:
"Het gebouw zal onderdak bieden aan 350 onderbouw leerlingen ( 1 en 2 leerjaar) van het VMBO en
Havo/VWO. De leerlingen zijn afkomstig van Scholengemeenschap Twickel en Scholengemeenschap de
Grundel.
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Deze aanvraag werd ingediend op basis van intensief overleg tussen de Stichting Carmelcollege en de
gemeente Borne. Het uitgangspunt is altijd geweest dat de VO-onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd op
Borns grondgebied.
I.v.m. deze vernieuwde situatie dient de Gemeenteraad opnieuw de kaderstelling rondom de voortgang van de
VO-onderwijshuisvesting vast te stellen. Wij zullen de bovenstaande plannen betrekken bij de kaderbegroting
2013-2016, die in de gemeenteraad van 3 juli 2012 wordt behandeld.
Wij zijn nu voornemens een intentieovereenkomst te sluiten met het bestuur van het Carmelcollege te Hengelo.
Deze intentieverklaring hebben wij in concept bijgevoegd.
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Voorafgaande aan de ondertekening van de intentieovereenkomst stellen wij uw gemeenteraad in de
gelegenheid wensen en bedenkingen naar voren te brengen.
Bijgaand treft u een informatieve rapportage aan.
Graag vernemen wij uw wensen en bedenkingen uiterlijk in de gemeenteraadsvergadering van 7 juni 2012.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht.
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