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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de voortgang van de Ontwikkelivisie voor 
onderwijshuivesting in Denekamp en over het betrekken van het Twents Carmel College bij dit onderzoek. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we kennisgenomen van de voortgang van de ontwikkelingsvisie voor 
basisscholen in Denekamp en over het betrekken van het Twents Carmel College bij dit onderzoek. We 
hebben besloten om de raad hierover per brief te informeren. 
 
Toelichting 
In Denekamp zijn drie basisscholen met vier vestigingen. In westelijk Denekamp bevinden zich de 
Alexanderschool, de Veldkamp en de Martin Luther Kingschool. In oostelijk Denekamp bevindt zich de 
Zevenster. De basisscholen vallen onder het bestuur van KONOT en Consent. 
 
De schoolgebouwen van alle vestigingen zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de huidige technische en 
onderwijskundige randvoorwaarden. Daarom heeft de gemeenteraad op 26 oktober 2021, samen met de 
stichtingsbesturen, besloten om een onderzoek uit te voeren naar renovatie of nieuwbouw. Deze 
ontwikkelvisie heeft als doel om twee clusters van onderwijsgebouwen te realiseren; één cluster in 
Denekamp West, nabij het Kulturhus, en één vestiging in Denekamp Oost, op locatie Aveskamp, nabij de 
huidige vestiging van de Zevenster. Het onderzoek richt zich zowel op de inventarisatie van wensen en 
eisen, de praktische haalbaarheid op deze twee voorgenomen locaties alswel op een plan van aanpak. 
 
Gaandeweg het onderzoek heeft, in november 2022, het Twents Carmel College (TCC) aangegeven 
intensiever te willen participeren in het onderzoek, ook wat betreft hun eigen vastgoed. De gemeente en de 
stichtingsbesturen hebben hier positief op gereageerd omdat dit van toegevoegde waarde is voor een 
integrale ontwikkeling van het gebied (west) en de kansen voor samenwerking tussen de 
onderwijsinstellingen (oost en west). Tevens onderstreept het verzoek vanuit TCC ook de uitgesproken koers 
om ook het voortgezet onderwijs in Denekamp langjarig te continueren. De resultaten hiervan zijn ook op 
korte termijn beschikbaar. 
 
De planning voor afronding van de ontwikkelvisie en besluitvorming is als volgt. Het concept rapport vanuit 
de initiële opdracht gericht op de basisscholen is opgeleverd en leert dat realisatie op twee locaties haalbaar 
is. Komende weken wordt deze conceptrapportage in de projectgroep getoetst op uitgangspunten en 
programma van eisen. Het gedeelte van het rapport voor de basisscholen wordt afgerond in april 2023 en de 
onderzoeksresultaten voor het Twents Carmel College worden dan eveneens opgeleverd. In mei 2023 is er 

 



een bestuurlijk overleg over gezamenlijke bevindingen en conclusies, met de gemeente en de 
stichtingsbesturen. Wij verwachten de eindrapportage (ontwikkelvisie) in de commissie- en raadsvergadering 
van juni 2023 aan te kunnen bieden voor vaststelling. De financiële aspecten zijn onderdeel van 
besluitvorming en zullen op hoofdlijnen inzichtelijk worden gemaakt, hetgeen gezien de loon- en 
prijsontwikkelingen sinds de laatste raming in 2021 op voorhand al worden betrokken bij de perspectiefnota. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
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de secretaris 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


