MOTIE
Agendapunt 14: beschikbaarstelling aanvullend krediet KDV/BSO en PSZ Nijnsel
Onderwerp: onderzoek naar MFA in Nijnsel
De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 20 september 2018
Constaterend dat:









Het voornemen bestaat, na twee verzoeken om extra krediet, voor maar liefst 4.4 miljoen
euro vanuit gemeentewege te investeren in een nieuwe ‘onderwijsvoorziening’ in Nijnsel;
Een school tegenwoordig voor 60 jaar gebouwd wordt, waardoor de reikwijdte van deze
investering enorm is. Reden te meer zo zorgvuldig als mogelijk te werk te gaan;1
De plannen voor deze onderwijsvoorziening afwijken van het besluit van de gemeenteraad
van Sint-Oedenrode d.d. 29 september 2016, als gevolg van het wijzigen van onder meer de
kwaliteitskaders van dit plan op 29 maart 2018 door de gemeenteraad van Meierijstad. Het
extra krediet dat momenteel gevraagd wordt behelst eveneens een afwijking van het
oorspronkelijke besluit uit 2016. Al met al is deze kwestie door de Meierijstadse raad dus al
vaker herbezonnen;
Ook deze nieuwe onderwijsvoorziening geen multifunctionele accommodatie (mfa) zal gaan
worden, daar het slechts onderwijsgerelateerde zaken zal huisvesten;
Het gemeenschapshuis in Nijnsel gedateerd is;
In de ‘Mijlpalen van Meierijstad’ is opgenomen dat bij investeringen in onderwijshuisvesting
een MFA uitgangspunt vormt;
De wens tot het realiseren van mfa’s in de raad breed wordt gedeeld.

Overwegend dat:







1

Gezien de enorme geplande investering, dit hét moment is de leefbaarheid in Nijnsel
integraal op te pakken;
Demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in het sociaal domein ertoe leiden dat
zorg- en hulpverlening op kleine schaal dichtbij inwoners gewenst is;
Een mfa een geschikte locatie voor zodanige zorg- en hulpverlening kan vormen;
De onderwijsvoorziening beter tot zijn recht komt binnen een mfa;
Een mfa de leefbaarheid van de kern Nijnsel substantieel verbetert;
Een mfa efficiënter en duurzamer is dan een op zichzelf staande school en op zichzelf staand
gemeenschapshuis;

https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/uitspraak-rvs-over-voegwerk

Verzoekt het college:




Een onderzoek te doen naar de mogelijkheid een mfa in Nijnsel te realiseren, waarin naast
een onderwijsvoorziening, ook een gemeenschapshuisfunctie en zorg- en
hulpverleningsfuncties in het kader van het sociaal domein gehuisvest zijn;
Hierover binnen twee maanden te rapporteren aan de raad, waarna de raad kan kiezen: de
voorgenomen variant, of de mfa-variant;

Ondertekening en naam
Thijs van Zutphen

