
 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 3 november 2020. 
 
Onderwerp 
Jaarplan 2021 Voorzien in Vastgoed 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2021 vast te stellen en bijhorende middelen van in 
totaal € 354.424 te voteren; 

2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2021 vast te stellen en voor de vergoedingen 
een bedrag van € 74.235 te voteren; 

3. De 5e begrotingswijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.  
 
Doelstelling 
Zorg dragen voor adequate huisvesting van maatschappelijke functies in onze gemeente; onderwijs, 
welzijn, sport en cultuur.  
 
Inleiding 
Begin 2018 is het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV) 2018-2029 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Dit programma is een lange termijn agenda die aangeeft hoe we onze 
ambities op het gebied van ons vastgoed willen waarmaken, voor welke accommodaties we op welk 
moment een investering verwachten en hoe we die bekostigen. Jaarlijks stellen we een concreet 
‘Uitvoeringsjaarplan VIV’ en ‘Programma en Overzicht huisvesting onderwijs’ op. Daarover gaan dit 
voorstel.  
 
Jaarlijks stellen we een concreet Uitvoeringsjaarplan VIV op. Basis hiervoor zijn de maatregelen en 
fasering uit het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029. In het jaarplan zijn de maatregelen en 
bijbehorende financiële consequenties voor het betreffende jaar opgenomen. Het Uitvoeringsjaarplan 
2021 ligt nu ter besluitvorming voor. 
 
Een groot onderdeel van de in VIV benoemde investeringen betreft onderwijshuisvesting. Om als 
gemeente te voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende de onderwijshuisvesting moet er jaarlijks 
een Programma en Overzicht huisvesting onderwijs opgesteld worden in samenspraak met de 
schoolbesturen. Het Programma en Overzicht betreft voorzieningen in schoolgebouwen zoals 
verwerkt zijn in het Uitvoeringsplan VIV 2021, maar ook aanvragen voor vergoedingen waar 
schoolbesturen volgens wet- en regelgeving aanspraak op kunnen maken. 
 
Deze twee documenten zijn nauw met elkaar verweven en worden daarom gelijktijdig aangeboden.  
 
Beleidsreferentie 

 Beleidsvisie Voorzien in Vastgoed (16 oktober 2017) 

 Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029 (5 februari 2018) 

 Integraal Huisvestingplan Onderwijs Noordoostpolder 2018-2029 (5 februari 2018)  

 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015 

  

No. 20.0002355-1 



Argumenten 
1.1 Het Uitvoeringsjaarplan 2021 is in lijn met Uitvoeringsprogramma 2018-2029 
De voorgestelde investeringen en voorbereidingskredieten voor 2021 zijn conform het 
Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029. Voor 2021 gaat het om de geplande investering in de 
brandweergarage in Creil en een voorbereidingskrediet voor het opstellen van een businesscase voor 
de basisscholen in Marknesse. De opgenomen investeringsbudgetten zijn zoals vastgesteld in het 
Uitvoeringsprogramma. Voor 2021 zijn deze bedragen geïndexeerd conform de in de 
programmabegroting 2021-2024 opgenomen begrotingsrichtlijnen. 
 
1.2 De budgetten zijn opgenomen in primitieve Begroting 2021-2024 
De jaarlasten van de in het Uitvoeringsplan benoemde investeringen (Brandweergarage Creil) en 
voorbereidingen (Basisscholen Marknesse) zijn opgenomen in de begroting. De kredieten worden met 
dit plan beschikbaar gesteld. Voor 2021 geldt een totaal benodigd budget van € 354.424. 
 

In het Uitvoeringsprogramma is besloten dat investeringen waarvoor de gemeente een wettelijke taak 
heeft ten laste komen van de structurele VIV-middelen. Scholen en brandweergarages zijn hier 
voorbeelden van.  
De kredieten voor sport, welzijn en bijzondere objecten vallen onder het beleidsvrije deel met dekking 
vanuit de Reserve VIV. In 2021 wordt hier geen beroep op gedaan.  
 
2.1 Programma Onderwijshuisvesting is een wettelijke verplichting 
Wij zijn wettelijk verplicht om huisvestingsvoorzieningen op te nemen in een jaarlijks vast te stellen 
Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting. In dit Programma en Overzicht staan de aanvragen 
en beoordeling voor renovatie, nieuwbouw of uitbreiding opgenomen. Ook aanvragen voor 
vergoedingen waar schoolbesturen aanspraak op kunnen maken staan hierin vermeld. Denk hierbij 
aan de huurvergoeding voor het gebruik van eigen sportaccommodaties, motorische therapielokalen 
en vergoedingen voor eerste inrichting voor onderwijsleerpakketten en meubilair. 
  
2.2 Programma is in lijn met Integraal Huisvestingsplan 2018-2029 
Er is met de schoolbesturen afgesproken dat het Integraal Huisvestingsplan 2018-2022 (IHP), als 
basis dient voor de jaarlijks op te nemen voorzieningen in de huisvesting. In het OOGO (Op 
Overeenstemming Gericht Overleg) met de schoolbesturen van 14 september 2020 is het Programma 
en Overzicht Onderwijshuisvesting 2021, zoals wettelijk verplicht, vastgesteld.  
 
2.3 De budgetten zijn opgenomen in primitieve Begroting 2021-2024 
De onderwijsvoorzieningen zijn onder VIV opgenomen in de begroting (zie 1.2). De budgetten voor de 
vergoedingen zijn jaarlijks terugkerende lasten die structureel opgenomen zijn in de begroting. In 
totaal gaat het om een bedrag van € 74.235. Hiervan geldt voor de investering voor de eerste 
inrichting plus onderwijsleerpakketten en meubilair van € 18.341 dat de hieruit voortvloeiende 
jaarlijkse kapitaallasten van € 917 worden opgevangen binnen de gemeentelijke begroting 
(exploitatieresultaat). 
 
Kanttekeningen 
1.1  De afwikkeling van investeringen 2020 is nog niet mogelijk  
De kredieten die beschikbaar gesteld zijn tussen 2018 en 2020 voor investeringen zijn nog niet 
allemaal ingezet. Via de decemberrapportage 2020 wordt voorgesteld deze mee te nemen naar het 
jaar 2021. Bouwprojecten hebben over het algemeen een langere looptijd dan een kalenderjaar terwijl 
de budgetten jaarlijks en voor de volle omvang worden gevoteerd door uw raad. In de Herijking VIV 
die u begin 2021 kunt verwachten komt onder andere een voorstel om meer tijd tussen voorbereiding 
en realisatie van projecten te nemen en daar de bekostiging op af te stemmen. Dit is zo afgesproken 
in OOGO. In het Uitvoeringsplan wordt per project een korte stand van zaken gegeven en de 
verwachte planning afronding projecten.  
 
  



Planning/uitvoering 
Na raadsbesluit worden de beschikkingen verzonden aan de schoolbesturen.  
 
Bijlagen 

 VIV Uitvoeringsjaarplan 2021 

 Programma & Overzicht Onderwijshuisvesting 2021 

 Verslag OOGO 24 september 2020  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : J.W. Simonse 
Steller : mevrouw E.T.M. Müller; 06 48 13 46 13; e.muller@noordoostpolder.nl 
  



 
 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2020, no. 20.0002355; 
 
 

B E S L U I T: 
 
1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2021 vast te stellen en bijhorende middelen van 

in totaal € 354.424 te voteren; 
2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2021 vast te stellen en voor de 

vergoedingen een bedrag van € 74.235 te voteren; 
3. De 5e begrotingswijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 14 december 2020. 
De griffier,             de voorzitter, 


