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Welkom door Arrien Sietsma, voorzitter

Arrien schets het doel van de avond: 

• Kennis nemen advies Spectrum

• Kennis nemen van standpunt gemeente

• Gesprek

• Afspraken vervolg

Presentatie door Spectrum

Beide adviseurs schetsen drie scenario’s, waarbij scenario 3 als haalbaar wordt aangemerkt. In 

dit scenario zijn alleen de partners BSO, Ritmiek en Lumens. Scenario 1 en 2 met meer 

vierkante meters en separate horeca en ontmoeting, zijn financieel niet te exploiteren.

De gemeente heeft dezelfde lijn als begin 2019 gecommuniceerd. Het O-deel in het LOC 

neemt in het masterplan een belangrijke plek in. De gemeente wil de ontwikkeling hiervan 

graag ondersteunen en helpen ontwikkelen. De gemeente zal financieel niet bijdragen aan de 

exploitatie; de deelnemende partijen in het O-deel zullen dit zelf financieel en organisatorisch 

moeten exploiteren. 

De Perspectiefnota brengt in dit standpunt geen verandering. Wel heeft de Perspectiefnota 

effect op deelnemende partijen zoals bijvoorbeeld de Bibliotheek. Deze zomer zal duidelijk 

worden wat het effect is van de Perspectiefnota op de subsidie van de Bibliotheek, die in de 

begroting van 2020 e.v. zal worden opgenomen.

Gesprek

Afspraken en vervolg



Notulen

 Spectrum adviseert scenario 3

 Spectrum deelt het eindrapport binnen 14 dagen met de kerngroep (= opdrachtgever 

haalbaarheidsstudie), en de kerngroep deelt dit met de aanwezige partijen

 De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het O-deel in scenario 3 maar zal 

financieel  niet bijdragen aan exploitatie

 De regie op het vervolgproces ligt bij John Machielse van de BSO, die namens de 3 

partijen BSO, Ritmiek en Lumens aanspreekpunt zal zijn. De gemeente zal op verzoek 

van deze drie partijen aansluiten, maar eerst gaan de partijen zelf deze zomer aan de 

slag. Deze partijen zorgen dat de andere aanwezigen geïnformeerd blijven.

 De kerngroep zal het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek communiceren en 

deze communicatie afstemmen met de gemeente.

 Met de Bibliotheek worden deze zomer separaat gesprekken gevoerd n.a.v. de 

Perspectiefnota. De bibliotheek geeft aan dat zij, indien zij financiële ruimte hebben, 

graag meegaan in de ontwikkeling van het O-deel. Als er geen financiële middelen zijn, 

moet er in de school rekening gehouden worden met een kleine bibliotheek voor de 

kinderen.

 Met de Poort zal een afspraak worden gemaakt wanneer verder te overleggen nu de 

Poort niet meegaat naar het nieuwe O-deel.
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