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Amendement 

Amendement behorende bij het besluit Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkeling 
Rummerinkhof. 

De gemeenteraad van de gemeente Haren bijeen in vergadering op 12 november 2018 
besprekende het raadsvoorstel Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkeling 
Rummerinkhof. 

Constaterende dat: 
1. het college voorstelt een nieuwe locatiekeuze van de OBS Brinkschool en 

verkeersafwikkeling Rummerinkhof over te laten aan de nieuwe gemeenteraad van de 
nieuwe gemeente Groningen; 

2. hierdoor de huisvesting van OBS Brinkschool aan de Rummerinkhof nog steeds voor 
onveilige verkeersituatie blijft zorgen en er onduidelijkheid blijft voor ouders, kinderen, 
omwonenden, ondernemers en weggebruikers. 

Overwegende dat: 
1. er inmiddels meerdere rapporten zijn opgesteld waaruit blijkt dat een veilige 

verkeerssituatie aan de Rummerinkhof met een extra basisschool niet zomaar kan worden 
gerealiseerd; 

2. de (ver-)nieuwbouw op de locatie Rummerinkhof met zich mee kan brengen dat een deel 
van de kinderen van OBS Brinkschool alsnog tijdelijk in de Linde moeten worden 
gehuisvest; 

3. het noodzakelijk is om een zorgvuldig en gedegen onderzoek te doen naar een locatie 
waar OBS Brinkschool op termijn in een duurzaam BENG genormeerd schoolgebouw 
gehuisvest kan worden; 

4. er in het IHP 2018-2021 en budget beschikbaar is om een nieuwe locatie voor OBS 
Brinkschool op termijn te realiseren; 

5. het in het belang van alle betrokken is dat er op korte termijn een gedegen plan komt voor 
de herhuisvesting van OBS Brinkschool. 

Besluit: 
1. Besluitpunt 1 te wijzigen in: "De definitieve locatiekeuze en verkeersafwikkeling voor de 

huisvesting van OBS Brinkschool niet vast te stellen en op te nemen in het 
overdrachtsdocument aan de nieuwe gemeente Groningen"; 

2. Besluit punt 4 toe te voegen met als tekst: "Het gereserveerde bedrag uit het /HP 2018- 
2021 te oormerken voor een duurzaam BENG genormeerd schoolgebouw voor OBS 
Brinkschoof'; 

3. Besluit punt 5 toe te voegen met als tekst: "In het overdrachtsdocument specifiek aan te 
geven dat dit dossier prioriteit moet hebben"; 

4. Besluitpunt 6 toe te voegen met als tekst: "De leerlingen van OBS Brinkschoo/ vanaf de 
kerstvakantie 2018 te herhuisvesten op de locaties de Brinkschool en de Linde". 


