Aan alle ouders/verzorgers van OBS Lydinge,CBS De Regenboog en
Peuterspeelzaalwerk De Marne

Datum: 8 maart 2018
Betreft: bouw Kindcentrum Leens

Beste ouder(s), verzorger(s),
In november heeft u via een nieuwsbrief de laatste stand van zaken rondom het Kindcentrum in
Leens kunnen lezen. Er zijn ontwikkelingen die we in deze brief graag willen toelichten.
In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de aanbesteding nog moest plaatsvinden en dat op dat
moment ook duidelijk zou worden wat de financiële consequenties zijn. Het gereserveerde bedrag in
de begroting is na de aanbesteding van januari jl. onvoldoende gebleken. Het blijkt dat voor de bouw
van het Kindcentrum 1,6 miljoen euro aanvullend budget nodig is.
Het College van burgemeester en wethouders van De Marne gaat de gemeenteraad voorstellen de
extra benodigde financiering ter beschikking te stellen. De gemeenteraad heeft het voorstel op
27 maart a.s. op de agenda staan.
Waarom is er extra geld nodig?
Er is een aantal redenen waarom de bouw van het Kindcentrum duurder is dan verwacht. Zo is onder
andere de kwaliteitsnorm aangescherpt en is er landelijk sprake van gestegen bouwkosten door de
aantrekkende markt. Daarnaast zijn er ook tegenvallers door onder meer de langere looptijd van het
project. Reden om bij deze kredietaanvraag ook budget te vragen voor onvoorziene kosten.
Opening start schooljaar 2019/2020
We zijn van mening dat het Kindcentrum van grote waarde is voor Leens, de kinderen en de
leefbaarheid in het dorp. Bovendien wordt het Kindcentrum toekomstbestendig gebouwd. De
huidige huisvesting van de scholen voldoet niet meer. Het is belangrijk dat het Kindcentrum zo snel
mogelijk gerealiseerd wordt, zodat de kinderen bij de start van het schooljaar 2019/2020 op de
nieuwe locatie naar school kunnen.
Vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u het terecht bij de directie van uw
school/kinderopvang.
Met vriendelijke groet,

Mariette de Visser
Wethouder Onderwijs

