
gemeente Bronckhorst

verzenddatum 1 5 MRT 2011
datum 14 maart 2011

Cobalt Consult
De heer H. Schut
Korteweg 32
7315 CN APELDOORN

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk Z26430/UIT11-52065

inlichtingen bij H.M. de Groot

onderwerp Testimonium Hans Schut, Cobalt Consult

Geachte heer Schut,

In 2010 heeft Hans Schut ons begeleid bij het actualiseren van het Integraal Huisvestings-
plan (IHP) voor de 31 scholen in de gemeente Bronckhorst. Hij is vanaf het begin
betrokken geweest in een complex proces met verschillende belangen, namelijk die van
schoolbesturen en gemeente. Bij het actualiseren van het IHP is in eerste instantie
gekeken naar technische en functionele prioriteit maar gaande het proces werd duidelijk
dat ook de gemeente Bronckhorst werd geconfronteerd met de gevolgen van de
bezuinigingen van het ministerie en de bevolkingskrimp in de Achterhoek. Dat vergde een
andere aanpak. Projecten werden opnieuw tegen het licht gehouden en er werd
§esehoven in-aanpak (-relgevatie in plaats-vann-ieuwbol:lW1-en-ifH:litveefift§-:- Dit-resulteerde-e->
in een IHP 2011-2014 voor de gemeente Bronckhorst dat aanzienlijke bezuinigingen
opleverde ten opzichte van het IHP uit 2007.
De schoolbesturen hebben unaniem met dit geactualiseerde plan ingestemd. In december
2010 heeft de gemeenteraad het IHP en de bijbehorende financiële middelen ongewijzigd
vastgesteld.

Hans heeft zich gedurende het proces als een enthousiaste, deskundige en betrokken
adviseur opgesteld. Hans is analytisch sterk en heeft veel gevoel voor de politieke
processen binnen een gemeentelijke organisatie. Zo ook voor het verwoorden van een
duidelijke visie en het vertalen daarvan naar een tactisch niveau en praktische doelen.
Gedurende het proces heeft Hans op heldere wijze gecommuniceerd met alle betrokken
partijen.

Het is duidelijk dat ik zeer tevreden ben over de inzet van Hans Schut. Ik kan hem van
harte bij u aanbevelen.
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