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Inleiding
Programma & Overzicht Voorzieningen huisvesting Onderwijs 2015

Het programma bevat de voorzieningen in de huisvesting die in het jaar 2015 na de
vaststelling van het Programma kunnen worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de
voorzieningen die op het Programma staan, worden toegekend en na beschikbaarstelling
van de financiële middelen worden bekostigd.
Aanvragen worden op het Programma geplaatst aan de hand van de vastgestelde
bedragen (bekostigingsplafonds) die voor de onderwijshuisvesting beschikbaar zijn
gesteld door het college en met toepassing van de urgentiecriteria.
Voor de beoordelingscriteria, waaraan moet zijn voldaan wil een aanvraag voor
toekenning in aanmerking kunnen komen, wordt verwezen naar de beschrijvingen bij
ieder van de vier soorten voorzieningen.
Het gaat om voorzieningen in de huisvesting zoals bedoeld in artikel 92 van de Wet
Primair Onderwijs (WPO), artikel 90 van de Wet op de Expertisecentra (WEC) en artikel
76c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).

Het Overzicht bevat door schoolbesturen aangevraagde voorzieningen + vergoeding, waarbij er
ten aanzien van de gevraagde voorziening sprake is van een wettelijke weigeringsgrond.
Op dat moment is er niet langer sprake van een huisvestingsvoorziening in de zin van de wet,
waardoor de voorziening niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komt.
De weigeringsgronden staan vermeld in artikel 100 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel
98 van de Wet op de Expertisecentra en artikel 76k van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
De weigeringsgronden en de motiveringen zijn expliciet en concreet beschreven in de
beschikkingen op de aangevraagde voorzieningen.
Het Programma en het Overzicht worden vastgesteld door het college van Burgemeester
en wethouders (artikelen 95 WPO, 93 WEC, 76 f WVO). B&W kunnen voor voorzieningen
in de huisvesting een vergoeding verstrekken voor Bouwvoorbereiding (artikelen 94 lid 2
WPO, 92 lid 2 WEC en 76e lid 2 WVO).
B&W kunnen een beschikking afgeven die een deel van de gewenste voorziening bevat of
een andere voorziening bevat dan de gewenste voorziening (artikelen 93 lid 5 WEC, 95
lid 5 WPO en 76f lid 5 WVO).
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Urgentie
Hoofdprioriteit categorie I
Capaciteitstekort.
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Uitbreiding gebouwcapaciteit met één of meer leslokalen:
Primair onderwijs:
De criteria voor – Uitbreiding met een of meer leslokalen – staan vermeld in bijlage 1,
“Criteria voor beoordeling aangevraagde voorzieningen, deel A, -lesgebouwen-, onder 1.3
van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Noordoostpolder 2013.
Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan.
 Minstens 1 groep leerlingen extra aanwezig boven de capaciteit van het gebouw of
gebouwen;
 De aanwezigheid van een extra groep moet blijken uit de prognose of;
 Bij gebruikmaking van de laatste teldatum voorafgaand aan de aanvraag, blijkt dat de
groep niet tenminste 4 jaar binnen het gebouw kan worden gehuisvest;
 Afhankelijk van de periode dat de extra groep aanwezig is bestaat aanspraak op tijdelijke
huisvesting (> 4 jaar en < 15 jaar) of permanente huisvesting (> 15 jaar);
 Er bestaat geen mogelijkheid voor medegebruik binnen 2000 m hemelsbreed of
ingebruikname van een tegen redelijke kosten geschikt of geschikt te maken gebouw.
Speciaal & (Voortgezet) Speciaal onderwijs:
De criteria voor – Uitbreiding met een of meer leslokalen – staan vermeld in bijlage 1,
Criteria voor beoordeling van de aangevraagde voorzieningen” deel A lesgebouwen, onder
2.3, onderdeel 2.3.1. van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente
Noordoostpolder 2013. De voorwaarden zijn identiek aan de voorwaarden zoals aangegeven
onder het Primair onderwijs.
Voortgezet onderwijs:
De criteria voor – Uitbreiding met een of meer leslokalen – staan vermeld in bijlage 1,
Criteria voor beoordeling van de aangevraagde voorzieningen” deel A lesgebouwen, onder
3.3 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Noordoostpolder
2013. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan.
 Er moeten meer te huisvesten leerlingen aanwezig zijn dan de capaciteit van het gebouw
of de gebouwen, verhoogd met 10%, aangeeft en;
 De prognose aantoont dat de betreffende aantallen leerlingen kunnen worden verwacht
waarbij geldt dat;
o Bij een voorziening die voor blijvend gebruik is bestemd deze aantallen gedurende
15 jaar aanwezig zijn of;
o Bij een voorziening die voor tijdelijk gebruik is bestemd deze aantallen gedurende
ten minste 4 jaar aanwezig zijn en;
 Het afwezig zijn van een beschikbaar (komend) en geschikt of geschikt te maken
gebouw;
 Evenals het afwezig zijn van mogelijkheden om door medegebruik binnen 2000 meter
hemelsbreed een passende huisvesting voor de school te realiseren.
Eerste inrichting met Onderwijsleerpakket en Meubilair:
Primair onderwijs:
De criteria voor – eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair – staan vermeld in
bijlage 1, “Criteria voor beoordeling aangevraagde voorzieningen, deel A, -lesgebouwen- ”,
onder 1.7 (onderwijsleerpakket) en 1.8 (meubilair) van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder 2013. Voor het SVO staan de criteria
vermeld onder 2.7
Voor de noodzaak moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.
 Uitbreiding van de school met 1 groep leerlingen op basis van de teldatum die voorafgaat
aan de indiening van de aanvraag of de meest recente teldatum;
 Er voor deze uitbreiding van deze groep vanaf 1.08.1985 (PO) of 1.1.1988 (SVO) nog niet
eerder bekostiging (vergoeding) heeft plaatsgevonden;
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres

:
:
:
:
:
:

Vseon 221866
Stichting Eduvier Onderwijsgroep
De Optimist
Hoefbladstraat 1a, 8302 VM, Emmeloord
Jhr. O. Alewijnstraat 4, 8302 AP, Emmeloord
23HU

Brinnummer
Aanvraag:
1. 1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket voor 5 leerlinggroepen VSO,
de 13e t/m de 17e.
Besluit:
e
e
1. De gevraagde voorziening voor vijf groepen (de 13 t/m 17 VSO groepe) toe te kennen op
2.

basis van de leerlingtelling van oktober 2013 (119 leerlingen is =17 groepen)
Conform het besluit uit het Programma 2013, het 3e deel van de restaanspraak 1e inrichting
met meubilair en onderwijsleerpakket, uit het verleden betaalbaar stellen.

Motivering/Toelichting
De Optimist (cluster 4) telt voor haar VSO-afdeling, de leerlingen vanaf 13 jaar, op 1.10.2013
– 119 leerlingen. De N-factor, bepalend voor de groepsgrootte, voor het VSO=7. De omvang
voor het VSO op 1 oktober 2013 komt daarmee op 119/7=17 groepen.
In het huisvestingsprogramma 2013 heeft voor De Optimist op basis van teldatum 1.10.2012
een aanvullende aanspraak op 1e inrichting voor 2 groepen VSO leerlingen (van 10 naar 12)
ontvangen. Op basis van de huidige teldatum heeft de school in potentie een aanvullende
aanspraak op 1e inrichting voor nog eens 3 (van 12 naar 18) groepen leerlingen.
Bepaling vaststelling financiële vergoeding:
De Verordening koppelt de toekenning van de voorziening 1 e inrichting met leer- en
hulpmiddelen aan de toekenning van een fysieke huisvestingsvoorziening. Dat wil zeggen
extra m²’s. Daarmee wordt miskend dat een school ervoor kan kiezen om meer leerlingen op
een (normatief) kleiner aantal m²s op te vangen. De school breidt het gebouw niet uit, maar
kiest ervoor om meer leerlingen in één groep te plaatsen.
In dat geval zijn de leerlingen aanwezig en hebben zij zowel meubilair (tafels stoelen) als
leermiddelen (boeken) nodig. Een juiste en redelijke toepassing uit de verordening vraagt om
de mogelijkheid van het loskoppelen van gebouwuitbreiding (m²’s) en 1 e inrichting. In ieder
geval voorzover er voor deze leerlingen nog niet eerder 1 e inrichting is vergoed.
V

f

370

8,8

Rvso

x

12,2

Rso

370

8,8

91

x

12,2

119

Rso

Rvso

L
1.10.2012
117

Resultaat
1.10.2013
1.399,6

81

988,2
2.387,8
1.170,8
1.451,8

2.622,6
V= vaste ruimtevoet; f = leerlingafhankelijke m² per soort onderwijs; L=aantal lln.
Methode van berekening gaat uit van het bepalen van het verschil in ruimteaanspraak tussen
de verschillende jaren.
Toewijzingsgrondslag leer- en hulpmiddelen
Toegestane uitbreiding (m²)
Bedrag (€ ) / m² (norm 2013)
Resultaat
235 m²
140,62
€ 33.017,58
Conclusie:
1. Een vergoeding beschikbaar stellen voor de toegekende voorziening van € 33.017,58
2. Beschikbaar stellen van het 3e vergoedingsdeel uit Programma 2013 van € 54.911,07;
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: Vseon 16271-219194-256753-256754-259362
: Vereniging basisonderwijs op Reformatorische
Grondslag voor N.O.P.
: Eben Haëzerschool
: Vogelsant 8, 8303 ZR Emmeloord
: 03 TD

School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer
Aanvraag:
1. Uitbreiding van het huidige gebouw van de Eben Haëzerschool met 2 leslokalen;
Besluit:
1. De gevraagde voorziening (uitbreiding) toe te kennen onder voorwaarde van financiële

participatie door het schoolbestuur van 50%;
Motivering/Toelichting
Prognose:
Tussen gemeente en directie bestond overeenstemming over het feit dat de Eben
Haëzerschool een ruimtebehoefte heeft die hoger ligt dan uit eerdere prognoses bleek.
In de nieuwe in 2014 opgestelde prognoses is dit gecorrigeerd en komt de school langjarig (>
15 jaar) uit op een ruimtebehoefte van 11 lokalen.
Huidige situatie
2013
Jaartal
2014
2015
2022 – 2023

250
Huidige / verwachte
leerling aantallen
254
251
250/249

9 (1.157 m²) lokalen
Noodzakelijke lokalen
en (m²)
11 ( 275 m²)
11 ( 275 m²)
10 ( 275 m²)

Extra ruimtebehoefte
+2 (275 m²)
+2 (275 m²)
+1 (275 m²)

Verschil bestaat er tussen de gemeente en de directie van de school over de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de gevraagde uitbreidingsbehoefte.
 De school vraagt uitbreiding van haar hoofdgebouw met 2 lokalen in permanente
bouwaard;
 De gemeente ziet dat verwijzing naar leegstand een optie is (zie bijlage 3).
o Binnen de verwijzingsgrens van 2000 meter is er sprake van leegstand van ca.
1.200 m² in Emmeloord bestaande uit minimaal 9 leslokalen in bijvoorbeeld
Triangel, Planthof of Expansievat.
Het beeld van aanwezige leegstand behoeft wel nuancering.
Het totale onderwijsveld voor Primair onderwijs binnen de gemeente Noordoostpolder kent
een leegstand van ruim 7.000 m² onderwijsgebouwen.
Specificatie van het verschil tussen ruimtebehoefte (=aanspraak) en de aanwezige
gebouwcapaciteit per kern laat zien dat er sprake is van grote verschillen tussen emmeloord
aan de ene kant en de dorpen aan de andere kant.
Emmeloord als gehele kern kent in totaal een leegstand van ongeveer 1.700 m². De
tijdelijke accommodatie, het Expansievat met een grootte van 1.100 m² onderwijsruimte is
daarbij meegerekend in de totaaltelling. Bij de Planthof is sprake van leegstand met twee
lokalen evenals bij de Triangel waar sprake is van een nromatieve leegstand van één lokaal.
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Op grond van deze overmaat behoort formeel verwijzing voor de extra ruimtebehoefte van
twee leslokalen, naar medegebruik c.q. verwijzing naar leegstand in andere
onderwijsgebouwen tot de mogelijkheden. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden aanwezig:
a) Verwijzing voor twee leslokalen naar het verder (circa 1.700 m²) weg liggende
Expansievat of bij de Planthofschool. In dat geval wordt de school gehuisvest op twee
locaties.
b) Verwijzing naar leegstand in één lokaal in de Triangel en verwijzing voor één lokaal in
het Expansievat (verder weg liggend). In dat geval wordt de Eben Haëzerschool
verspreid over 3 locaties gehuisvest.
Gelet op het tijdelijke karakter van de accommodatie van het Expansievat is er in Emmeloord
(formeel) sprake van leegstand. Het grootste deel (ca 1100 m²) betreft tijdelijke
overcapaciteit. Na verwijdering van het Expansievat te zijner tijd is er slecht sprake van een
verwaarloosbare overcapaciteit (ca. 600 m²). Het grootste deel van deze leegstand bevindt
zich binnen de formele verwijzingsgrens van 2km, doch niettemin op 1.700 m. Dit kan het
rechtvaardigen om een keuze te maken om binnen Emmeloord over te gaan tot een
uitbreiding in permanente bouwaard op de locatie van de Eben Haëzerschool.
Het schoolbestuur van de Eben Haëzerschool heeft een sterke voorkeur voor uitbreiding van
haar hoofdgebouw en huisvesting van de gehele school op één, haar eigen, locatie.
Overwegingen van denominatie en opvattingen spelen daarbij een sterke rol.
Daarnaast is het bestuur bereid om hieraan in financiële zin bij te dragen door middel van
een financiële participatie van 50% in de kosten voor de investering van uitbreiding met twee
lokalen.
Alternatieve oplossing (compromis)
De school heeft als alternatieve oplossing een versoberd voorstel gedaan voor een uitbreiding
met twee lokalen bovenop de school en met een financiële participatie van 50% in de
investering van deze twee lokalen. Binnen de commissie SML is in 2013 aangegeven dat zij
openstond voor een compromis. Een precedent voor minder stringente toepassing van de
eisen (verwijzing naar medegebruik) in gevallen waar denominatie sterk wordt beleefd is
aanwezig bij Op De Wieken uit Tollebeek. De voorwaarden die daarvoor toen zijn opgesteld,
zijn.
 Eenmalig en niet bij/voor een verdere toename/groei van de schoolorganisatie;
 Inpandige uitbreidingsoplossing;
 Eigen bijdrage in de kosten van de kant van het schoolbestuur van minimaal 50%;
 Maximale eigen bijdrage van de kant van de gemeente van 50% waarbij;
 De absolute gemeentelijke bijdrage de grenzen van het redelijke niet overschrijdt.
Oorspronkelijk plan, aangepast;
Oorspronkelijk heeft het bestuur een aanvraag gedaan voor uitbreiding met 3 lokalen. Na
overleg met het schoolbestuur en ook toelichting van aanwezige leegstand,
uitzonderingssituatie en -criteria is het plan door het schoolbestuur versoberd tot een
uitbreiding met twee lokalen. De investeringssom voor het versoberde plan bedraagt €
240.000. De school is bereid hiervan 50% als investeringssom te dragen.
Financiële normering:
1. Toekennen van 50% van de investeringssom voor een uitbreiding met twee lokalen en
nevenruimten met een maximum van € 120.000 onder voorwaarde:
a. Geen verdere precedentwerking. Dit te verklaren van de zijde van de
schoolbesturen in het OOGO
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: Vseon 222227
: Samenwerkingsstichting Scholengroep
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en
Lemsterland
: Bonifatiusmavo
: Prof. Lorentzstraat 3, 8302 AS, Emmeloord
: 02 KR

School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer
Aanvraag:
Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze
huur, voor De Bonifatiusmavo.
Besluit:
De Bonifatiusmavo toekennen:
39 lesuren van 45 minuten (29 klokuren) gebruik van de gemeentelijke sportvelden incl.
kleedaccommodatie per week gedurende maximaal 8 weken;
Motivering/Toelichting
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kent een regeling voor buitensport.
Primair staat gebruik van een eigen veld of een veld van de gemeente. Ook kan een
huurvergoeding worden verkregen/ontvangen, waarvoor een terrein wordt gehuurd (onder de
kop medegebruik, art. 3.7.2 bijlage I deel B: voorzieningen voor lichamelijke oefening, van
de verordening).
Aansluitend komen in de verordening ten aanzien van de buitensport geen andere bepalingen
terug dan de bepalingen onder de kop “huur sportterrein”. Hierbij wordt voor het bepalen van
de omvang van de buitensport expliciet verwezen en (naar analogie) aansluiting gezocht bij
de formules voor bewegingsonderwijs uit tabel 7.2 die gelden bij het bepalen van de omvang
van medegebruik gymnastiekruimte.
De maximering gedurende 8 weken buitensport is integraal onderdeel van de formules voor
het bepalen van de omvang van de buitensport met een verwijzing naar tabel 7.2. Dit is
vermeld onder de kop “medegebruik” en huur sportvelden. Maximering van het gebruik van
de buitensportvelden op 8 weken is een logische lijn is in het kader van de tekst en in de
geest van de tekst.
De Bonifatiusmavo maakt in totaal circa 16 weken gebruik van de sportvelden. Met ingang
van 2012 worden naast de gratis urentoekenning gedurende 8 weken, de andere 8 weken in
rekening gebracht bij de Bonifatiusmavo. Dit in overeenstemming met de systematiek uit de
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Het berekenen van de te betalen of in
rekening te brengen vergoedingen is mogelijk op basis van uw besluit “Gebruik
sportaccommodaties door het VO” van dd. 2011. De systematiek uit dit voorstel vindt zijn
grondslag in de verordening en heeft draagvlak bij het VO.
Financiële normering:
Toekenning van 39 lesuur van 50 minuten (29 klokuur) per week gebruik van de
gemeentelijke sportvelden incl. kleedaccommodaties gedurende 8 weken.
De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de gemeente conform de
systematiek van de verordening bedraagt € 4.528,83.
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres

:Vseon 221662
: Vereniging voor Protestants Christelijk
Voortgezet onderwijs voor Noordoostpolder
: Emelwerdacollege
: Peppellaan 1/Wilgenlaan 1/Espelerlaan 70
8302 AL/8302 AM/8302 DC Emmeloord
: 02 JG

Brinnummer
Aanvragen:
Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze
huur, voor het Emelwerdacollege.
Besluit:
Het Emelwerdacollege toekennen:
99 (139-40) lesuren (75 klokuren) gebruik per week van de gemeentelijke sportvelden incl.
kleedaccommodatie. Dit gedurende maximaal 8 weken;
Motivering/Toelichting
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kent een regeling voor buitensport.
Primair staat gebruik van een eigen veld of een veld van de gemeente. Ook kan een
huurvergoeding worden verkregen/ontvangen, waarvoor een terrein wordt gehuurd (onder de
kop medegebruik, art. 3.7.2 bijlage I deel B: voorzieningen voor lichamelijke oefening, van
de verordening).
Aansluitend komen in de verordening ten aanzien van de buitensport geen andere bepalingen
terug dan de bepalingen onder de kop “huur sportterrein”. Hierbij wordt voor het bepalen van
de omvang van de buitensport expliciet verwezen en (naar analogie) aansluiting gezocht bij
de formules voor bewegingsonderwijs uit tabel 7.2 die gelden bij het bepalen van de omvang
van medegebruik gymnastiekruimte.
De maximering gedurende 8 weken buitensport is integraal onderdeel van de formules voor
het bepalen van de omvang van de buitensport met een verwijzing naar tabel 7.2. Dit is
vermeld onder de kop “medegebruik” en huur sportvelden. Maximering van het gebruik van
de buitensportvelden op 8 weken is een logische lijn is in het kader van de tekst en in de
geest van de tekst.
Het Emelwerdacollege maakt in totaal circa 16 weken gebruik van de sportvelden. Met ingang
van 2015 worden naast de gratis urentoekenning gedurende 8 weken, de andere 8 weken in
rekening gebracht bij de school.
Dit in overeenstemming met de systematiek uit de verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs. Het berekenen van de te betalen of in rekening te brengen vergoedingen is
mogelijk op basis van uw besluit “Gebruik sportaccommodaties door het VO” van dd 2011.
De systematiek uit dit voorstel vindt zijn grondslag in de verordening en heeft draagvlak bij
het VO.
Financiële normering:
Toekenning van 99 lesuren (75 klokuur) per week gebruik van de gemeentelijke sportvelden
incl. kleedaccommodaties gedurende 8 weken.
De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de gemeente conform de
systematiek van de verordening bedraagt € 11.495,64
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
: Vseon 222444
Bevoegd gezag
: Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs
School waarvoor aanvraag is ingediend : Zuyderzee College
Adres
: Postbus 27, 8300 AA Emmeloord
Brinnummer
: 20 CR
Aanvragen:
Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze
huur, voor het Zuyderzeecollege.
Besluit:
Het Zuyderzeecollege toekennen:
121 lesuren (91 klokuren) gebruik per week van de gemeentelijke sportvelden incl.
kleedaccommodatie. Dit gedurende maximaal 8 weken;
Motivering/Toelichting
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kent een regeling voor buitensport.
Primair staat gebruik van een eigen veld of een veld van de gemeente. Ook kan een
huurvergoeding worden verkregen/ontvangen, waarvoor een terrein wordt gehuurd (onder de
kop medegebruik, art. 3.7.2 bijlage I deel B: voorzieningen voor lichamelijke oefening, van
de verordening).
Aansluitend komen in de verordening ten aanzien van de buitensport geen andere bepalingen
terug dan de bepalingen onder de kop “huur sportterrein”. Hierbij wordt voor het bepalen van
de omvang van de buitensport expliciet verwezen en (naar analogie) aansluiting gezocht bij
de formules voor bewegingsonderwijs uit tabel 7.2 die gelden bij het bepalen van de omvang
van medegebruik gymnastiekruimte.
De maximering gedurende 8 weken buitensport is integraal onderdeel van de formules voor
het bepalen van de omvang van de buitensport met een verwijzing naar tabel 7.2. Dit is
vermeld onder de kop “medegebruik” en huur sportvelden. Maximering van het gebruik van
de buitensportvelden op 8 weken is een logische lijn is in het kader van de tekst en in de
geest van de tekst.
Het Zuyderzeecollege maakt in totaal circa 16 weken gebruik van de sportvelden. Met ingang
van 2015 worden naast de gratis urentoekenning gedurende 8 weken, de andere 8 weken in
rekening gebracht bij de Bonifatiusmavo. Dit in overeenstemming met de systematiek uit de
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Het berekenen van de te betalen of in
rekening te brengen vergoedingen is mogelijk op basis van uw besluit “Gebruik
sportaccommodaties door het VO” van dd. 2011. De systematiek uit dit voorstel vindt zijn
grondslag in de verordening en heeft draagvlak bij het VO.
Financiële normering:
Toekenning van 121 lesuren (91 klokuur) per week gebruik van de gemeentelijke sportvelden
incl. kleedaccommodaties gedurende 8 weken.
De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de gemeente conform de
systematiek van de verordening bedraagt € 14.023,80
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
: Vseon 222227
Bevoegd gezag
: Onderwijsgroep Eduvier
School waarvoor aanvraag is ingediend : OPtimist
Adres
: Hoefbladstraat 1a en Jhr.O. Alewijnstraat 4
Brinnummer
: 23HU
Aanvragen
Huurvergoeding maximaal 24 lesuren bewegingsonderwijs in de Bosbadhal voor De Optimist
Besluit:
De Optimist toekennen:
24 lesuren van 45 minuten (18 klokuren) gebruik van de gemeentelijke Bosbadhal incl.
kleedaccommodatie per week gedurende het gehele kalenderjaar 2015 (ca 40 weken).
Motivering/Toelichting
De wettelijke regelingen ten aanzien van het Primair en het speciaal en speciaal (voortgezet)
onderwijs bepalen dat de gemeente gymnastiekcapaciteit beschikbaar stelt en het gebruik
van deze gymnastiekcapaciteit daarvoor bekostigd.
De Optimist maakt voor haar bewegingsonderwijs gebruik van de vernieuwde Bosbadhal.
Voor dit gebruik ontvangen zij een factuur. Het bewegingsonderwijs voor dit type onderwijs
wordt door de gemeente bekostigd als een voorziening in de onderwijshuisvesting . De school
dient derhalve deze kosten vergoed te krijgen.
Financiële normering:
Toekenning van 24 lesuur van 45 minuten (18 klokuur) per week gebruik van de
gemeentelijke Bosbadhal. De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de
gemeente conform de systematiek van de verordening bedraagt € 12.066,63.
---===oooOooo===---
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Urgentie categorie II
ONDERHOUD
Onderhoud
Primair & Speciaal en (Voortgezet) Speciaal onderwijs.
De criteria voor – Onderhoud – staan vermeld in bijlage 1, “Criteria voor beoordeling
aangevraagde voorzieningen, deel A, -lesgebouwen-, onder 1.11 (Primair onderwijs) en 2.10
(Speciaal & <Voortgezet> Speciaal onderwijs) van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Noordoostpolder 2003 evenals 2008.
De voorziening bestaat uit:
 Onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw. Dit voorzover opgenomen in het
overzicht uit de verordening “onderhoud primair onderwijs”;
 (algehele) vervanging van de binnen kozijnen en –deuren (incl. hang- en sluitwerk);
 (algehele) vervanging van radiatoren, convectoren en leidingen van de centrale
verwarming.
Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:
1. de noodzaak blijkt uit het feit dat het ‘gevraagde’ gebouwelement of een deel daarvan
minstens in de conditie matig verkeert;
2. regulier onderhoud van het gevraagde gebouwelement voldoet niet meer;
3. De noodzaak moet blijken uit een bouwkundige opname als bedoeld in art 7 lid 2 sub
c, maar ook een meerjarenonderhoudsplanning voldoet.
Volgens de planmatige aanpak van groot onderhoud (voor rekening en verantwoording van
de gemeente) moeten op gezette tijden onderdelen worden vervangen. Daartoe is in
opdracht van de Gemeente Noordoostpolder, een MOP opgesteld Alle onderhoudsaanvragen
worden hieraan getoetst. Niet in de MOP vermelde aanvragen, ondergaan een schouw om de
technische noodzaak vast te stellen.
Overheveling verantwoordelijkheid Onderhoud Primair & Speciaal onderwijs
Op 18 februari 2014 heeft de tweede het wetsvoorstel aangenomen de verantwoordelijkheid
voor het (buiten)onderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen voor Primair en
Speciaal (Voortgezet) onderwijs overhevelt. Dit voorstel is op 6 mei 2014 door de eerste
kamer als hamerstuk afgedaan. Op 22 mei 2014 is de wet gepubliceerd in het staatsblad en
op 2 juni 2014 is de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2015 aangekondigd en
gepubliceerd.
Dit betekent dat alle door de schoolbesturen ingediende aanvragen voor het Programma
huisvesting onderwijs 2015 en/of dit onderdeel van het Programma 2015 komen c.q. komt te
vervallen. Daarom wordt een overzicht gegeven van de ingediende aanvragen, doch worden
deze aanvragen verder niet behandeld (geen besluit, geen verdere motivering en geen
financiële vergoeding worden opgenomen en voorgesteld).
Hierop worden twee uitzonderingen voorgesteld:
a. Vervanging dakbedekking gebouw Europalaan SVO De Zonnebloemschool
b. Vorming van een claim binnen de egalisatiereserve onderwijshuisvesting t.b.v. de
twee gebouwen (Hoefbladstraat 1a en Jhr. O. Alewijnstraat 4) waarin de Optimist
thans is gehuisvest.
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Overzicht Ingediende Onderhoudsaanvragen schoolbesturen/scholen in de
gemeente Noordoostpolder
Mariaschool, Tollebeek
Vseon 221891
Roderik van Voorst,
Emmeloord
Vseon 221890
Jan Roothaan, Creil
Vseon 221890

Aves, Stichting voor Primair
onderwijs

Stichting Christelijk Primair
onderwijs
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Onderhoud
Onderhoud

Vervangen 130 m1 radiator leidingen
Vervangen hwa's, vergaarbakken en antiklimbeugels
Vervangen volkerngevelbekleding tpv van gevel

De Klipper, Luttelgeest
Vseon 221894

Onderhoud

De Ark, Espel
Vseon 221895

Onderhoud

De Zevensprong,
Emmeloord
Vseon 221887

Onderhoud

Vervangen 42 radiatoren en 200m1
radiatorleidingen
Vervangen 200m1 randstrook en 67m1 pvc hw-en

Onderhoud

Vervangen App randstroken dakbedekking,
aluminium daktrim en boeiboorden evenals 4 stuks
buitendeuren

A.

Schweitzer,
Emmeloord
Vseon 221896
Mariabasisschool,
Marknesse
Vseon 221892
Zevensprong,
Emmeloord
Vseon 221887
Windkracht 10,
Emmeloord
-MOPPionier, kraggenburg
Vseon 221893

VGCPO-Accretio

Onderhoud

Minderhoudt, Tollebeek
-MOPDe Lichtwachter,
Kraggenburg
-MOPDe Planthof,
Emmeloord
-MOP-

Vervangen 25m² houten kozijnen en herstraten
995 m² schoolplein en vervangen betontegels.
vervangen dakbedekking, randstroken, kozijn en
hwa-en van de fietsenstalling
vervangen 200m1 buitenriolering en
herstellen/bestraten 950m² schoolplein
Vervangen 10 m1 houten gevelbekleding en 50m2
multiplex overstekken, 115m1 zinken gootbekleding
en 30m1 gegalvaniseerde hwa en 10m1 pvc hwa's

Onderhoud

Vervangen 71m1 APP randstrook, 35m1 SBs
randstrook en 82 m² gootbekleding

Onderhoud

Het vervangen van het spijlenhekwerk rondom het
schoolterrein

Onderhoud

Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud

Het vervangen van 38m1 gegalvaniseerde hwa's
vervangen van 190m1 buitenriolering, 966 m²
schoolterreinbestrating vervangen, inclusief
vervangen zandbak.
Vervangen 516 m² dakpannen
Het vervangen en herstraten van 1168m²
schoolterrein en 120m1 buitenriolering
Het vervangen van 21 stk binnendeuren

Onderhoud

Zeester, Marknesse
Vseon 223031

Onderhoud

Klimboom Emmeloord
Vseon 223032

Onderhoud

De Sjaloom, Rutten
Vseon 223029

Onderhoud

vervangen 233 m² APP dakbedekking, 89 m1 APPrandstroken, 41m1 aluminium daktrim en
combinatie-dakdoorvoer en 6 stks dakafvoeren
vervangen metalen gevelroosters, 4 stks kunststof
vergaarbak, 19m1 pcv-hwa-en en 7 stks
lichtkoepel.
vervangen 615 m² APP dakbedekking en 1 m1
randstrook
Vervangen 70 m² APP dakbedekking en 70m²
dakgrind, vervangen 30m1 APP randstroken en
30m1 alu daktrim
Vervangen van 1 lichtkoepel, 6stks dakdoorvoeren
en dakbedekking golfplaten en boeiboorden van de
fietsenstalling

De Lichtboei,
Diezestraat
Emmeloord
Vseon 223011
De Lichtboei, Scheer,
Emmeloord
-MOP-

De Rank, Lutelgeest
Vseon 223014
Kompas, Emmeloord
Vseon 223013
De Triangel,
Emmeloord
-MOP-

Stichting Christelijk Primair
onderwijs

Onderhoud

Vervangen 28 m² voegwerk van de erfafscheiding

Vervangen 905 m² APP dakbedekking, 270m1 APP
randstroken en 270m1 alu daktrim
Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud
Onderhoud

Vervangen 225 m² boeiboorden, 19 stuks ventilatie
doorvoeren, 6 stks pvc hwa-en en 6 stks kunststof
vergaarbakken
Vervangen 657 m² keramische pannen en 52 m1
keramische nokvorsten, 180 m² meter voegwerk en
bergingsdeur inclusief h+s
Vervangen van 96m1 loodslabben
vervangen 54 m² loden stroken tpv opgaand
metselwerk
Vervangen 16m1 zink in de bakgoot

Schalmei, Bant
-MOP-

Onderhoud

De Rank, Luttelgeest
Vseon 223014

Onderhoud

Vervangen 138 gaashekwerk en 37m1
spijlenhekwerk inclusief toegangspoorten

Lichtschip, Ens
-MOP-

Onderhoud

vervangen van 94 m1 gaashekwerk en
spijlenpoorten

Vervangen 164 m1 kozijnen oude deel en 4 stuks
geveldeuren en vervangen 66 m² gevelbekleding
Klimboom, Emmeloord
-MOP-

Onderhoud

vervangen 684 m² dakbedekking, 22 m²
randafwerking, 52m1 loodstroken en 18 stks
lichtkoepels
Vervangen 58 m1 zinken gootbekleding, 24 m1
zinken hwa's en 7 m1 pvc hwa.

Gemeente Noordoostpolder

Wegwijzer, Rutten
-MOP-

Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud

Edvier Onderwijsgroep1

Optimist, Emmeloord
Vseon 221867

Werkgevers
verplichting
Onderhoud
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vervangen spijlenhekwerk

Besturingsinstallatie CV-ketel Hoefbladstraat
Vervangen deuren tpv
Hoefbladstraat+vloerbedekking
Onderzoek Binnenklimaat Hoefbladstraat
Vervanging vloerbedekking en CV-ketel tpv gebouw
Alewijnstraat

GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres

:
:
:
:
:
:

2014-Ambt.-1
Stichting Eduvier Onderwijsgroep
De Optimist
Hoefbladstraat 1a, 8302 VM, Emmeloord
Jhr. O. Alewijnstraat 4, 8302 AP, Emmeloord
23HU

Brinnummer
Aanvraag (ambtshalve)
1. Voorziening (buitenonderhoud) ten behoeve van de gebouwen Hoefbladstraat 1a en
Alewijnstraat 4
Besluit:
1. Het vastleggen van een claim binnen de egalisatiereserve onderwijshuisvesting van n
voorlopig € 125.000 ten behoeve van noodzakelijk uit te voeren onderhoud aan
voornoemde gebouwen;
2. Het Bestuur van de Optimist, zijnde de Stichting Eduvier Onderwijsgroep, per
noodzakelijk uit te voeren en niet uitstelbare onderhoudsactiviteiten, welke voorheen
tot de onderhoudsverantwoordelijkheid van de gemeente behoorden, een bijdrage
verstrekken van maximaal 15% in de kosten van deze activiteiten.
Daarbij moet het dan gaan om (aantoonbaar) onderhoud dat het preventief en
dagelijks klein/herstelonderhoud te boven gaat.
Motivering/Toelichting
De school De Optimist is tijdelijk gehuisvest in de onderwijsgebouwen Hoefbladstraat 1a en
Jkhr. Opperdoes Alewijnstraat 4. Het gaat om de voormalige en oudere onderwijsgebouwen
van de K. Julianaschool (nu Carrousel) en de Adriaan Valeriusschool (nu Koperwiek). Naast
inhoudelijke reden is de onderhouds- en functionele staat van deze gebouwen mede een
reden geweest om over te gaan tot nieuwbouw aan de Lijsterbesstraat.
Bij de tijdelijke huisvesting van De Optimist in deze onderwijsgebouwen is een bedrag aan
het schoolbestuur beschikbaar gesteld om de gebouwen eenmalig en tijdelijk op een
acceptabel onderhouds- en voorzieningenniveau te brengen.
Beide gebouwen blijven echter oud, die voorafgaande aan de nieuwbouw door de besturen
van de K.J en de A.V. school op een beperkt niveau zijn onderhouden.
E.e.a. betekent dat er weliswaar geen sprake is van achterstallig onderhoud, maar dat er wel
sprake is van meer onderhoud en onderhoud met een hogere frequentie.
Dit betekent dat het bestuur van De Optimist daardoor geconfronteerd kan worden met
hogere onderhoudskosten en onderhoudskosten die hoger liggen dan bij vergelijkbare
gebouwen waar het onderwijs niet in nieuwbouw is terecht gekomen.
Het is niet redelijk om deze kosten bij het Bestuur van Eduvier Onderwijsgroep, te laten
liggen. We hebben het dan over de huisvestingsvoorzieningen zoals opgenomen op de
bijgevoegde lijst. Deze onderhoudsvoorzieningen (buitenonderhoud) vielen tot januari 2015
onder de verantwoordelijkheid en zorgplicht van de gemeente (zie bijlage 1- kruisjeslijst).
Het gaat hier niet om onderhoud aan de binnenzijde van het onderwijsgebouw, waarvoor
schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn
Financiële normering:
1. Vastleggen van een claim van een voorlopig bedrag van € 125.000 binnen de
egalisatiereserve onderwijshuisvesting;
2. Na het betrekken van de “definitieve” huisvesting door de Optimist (verwacht 2016)
deze reserve of een restant vrij te laten vallen en opnieuw toe te voegen c.q.
beschikbaar te stellen voor het onderwijs via de egalisatiereserve
onderwijshuisvesting.
---===oooOooo===--GEGEVENS AANVRAGER:
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Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: 2014-Ambt.-2
: Stichting Christelijk speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs voor de Noordoostpolder e.o.
: De Zonnebloemschool
: Europalaan 148 8303 GM, Emmeloord
: 14 WS

School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer
Aanvraag (ambtshalve)
1. vervanging dakvalbeveiliging en dakbedekking in verband met de plaatsing van
dakvalbeveiligings voorzieningen.
Besluit:
1. De vervanging van dakbedekking voor 75% toekennen onder de werking van de
zorgplicht van de gemeente

Motivering/Toelichting
De afgelopen drie (3) jaren zijn alle onderwijsgebouwen voorzien van dak valbeveiliging. Met
het aanbrengen van deze voorzieningen zijn de schoolgebouwen aangepast aan de wettelijke
bepalingen.
Ook voor de Zonnebloem stond het aanbrengen van deze voorzieningen in de planning. Op
het voorgenomen moment van realisatie bleek dat een noodzakelijke inventarisatie over
welke voorziening op welke wijze moest worden geplaatst, niet aanwezig was.
De plaatsing van de dak valbeveiliging was daarom niet mogelijk. Hier is sprake van een
ommissie.
Was in de jaren 2011 t/m 2013 de valbeveiliging aangebracht dan was dit tegelijk met
vervanging van de dakbedekking (naar voren halen) uitgevoerd of had de school de
geldmiddelen voor de dak valbeveiliging ontvangen om deze activiteiten op een later tijdstip
tegelijkertijd met de vervanging van de dakbedekking te kunnen uitvoeren.
De dakbedekking is in onderhoudsstaat 3 en moet volgens de planning uit de MJOP in
2016/2017 worden vervangen. Per 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor
(buiten)onderhoud overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen voor PO en SVO.
Het schoolbestuur van de Zonnebloemschool wordt verantwoordelijk voor de vervanging van
de dakbedekking. Terecht wordt door de directeur betoogd dat als het dak valbeveiliging
tijdig was geplaatst, de dakbedekking al vervangen was en de school deze kosten niet
(geheel) voor haar rekening had hoeven nemen.
De Zonnebloemschool betreft een zogeheten éenpitter, waarbij na de doordecentralisatie de
omvang van de onderhoudsmiddelen beperkt is en het inzetten van onderhoudsgelden om
onderhoud uit te voeren, tussen verschillende scholen niet mogelijk is.
Voorgesteld wordt om in verband met de omissie bij de dak valbeveiliging de vervanging van
de dakbedekking, deels voor rekening van de gemeente te brengen.
Niet kan worden ontkend dat de school door deze toekenning een ‘voordeel’ heeft (in een
betere positie wordt geplaatst) dan overige eenpitters. Een eigen bijdrage van de kant van
het schoolbestuur is daarom redelijk Het voorstel luidt dat het schoolbestuur een eigen
bijdrage van 25% van de kosten voor de vervanging van de dakbedekking draagt.
Financiële normering:
1. Gepland staat vervanging van de dakvalbeveiliging voor een offerte bedrag van
€ 30.000 en de dakbedekking voor geraamd bedrag van € 78.355.
Met verrekening van de voorgestelde bijdrage van de school van 25%
(€ 19.588,75) komt de gemeentelijke bijdrage totaal uit op € 88.766,25
---===oooOooo===---
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Urgentie
Hoofdprioriteit categorie III
voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan bij of krachtens de wet
gestelde verplichtingen bestaande uit aanpassingen voor zover deze geen
capaciteitsuitbreiding inhouden

Het gaat om wijzigingen in de wet- en regelgeving die schoolbesturen verplichten om
bouwkundige maatregelen te nemen.

Aanpassingen van gebouwen voor primair onderwijs met uitzondering van het (deels)
inpandig creëren van lesruimten en vervanging van een oliegestookte verwarming vallen
onder hoofdprioriteit 3.
In voorgaande jaren hebben we te maken met de wijzigingen die door de Europese Unie zijn
geïnitieerd ten aanzien van de veiligheid van werkers aan en op gebouwen, leidende tot
verplichtingen betreffende het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen op o.a. platte daken.
Verder gaat het vaak om Arbo-zaken, waarvan het overigens niet altijd een uitgemaakte zaak
is dat de kosten voor rekening van de gemeente zijn. Voor de verdeling van de kosten over
gemeente en schoolbesturen gelden dezelfde wettelijke bepalingen als voor bestaande
voorzieningen dan wel school bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Pagina 17 van 53

GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres

:
:
:
:
:
:

Vseon 221867
Stichting Eduvier Onderwijsgroep
De Optimist
Hoefbladstraat 1a, 8302 VM, Emmeloord
Jhr. O. Alewijnstraat 4, 8302 AP, Emmeloord
23HU

Brinnummer
Aanvraag:
1. Aanpassing Brandmeldinstallatie en compartimentering op grond van wet- en
regelgeving.
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toewijzen onder voorbehoud dat het schoolbestuur nog het
volgende aantoont:
- Dat de gevraagde voorziening en wijze van uitvoering expliciet en verplichtend
voortvloeit uit de wet.
Motivering/Toelichting
Conform de Jurisprudentie in de zaak schermer en aangescherpt op 9 juli 2008 in verband
met een onderwijshuisvestingszaak van een schoolbestuur uit Leiden. De eisen die de raad
van State stelt zijn de navolgende:
- Het moet gaan om verandering van wet- en regelgeving gedateerd na 1 januari 1997;
- De aanvraag moet niet tegelijk een voorziening betreffen waarvoor het schoolbestuur
zelf een vergoeding ontvangt;
- De gevraagde voorziening moet daarnaast expliciet en verplichtend zijn
In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat een gevraagde voorziening moet worden
aangeduid als een voorziening in de onderwijshuisvesting.
Aan de eerste voorwaarde, de gevraagde voorziening moet voortvloeien uit wijzigingen van
de wet- en regelgeving daterend van na 1.1.1997 is voldaan. Het bouwbesluit is gewijzigd in
2012 en één van de wijzigingen betreft de eisen betreffende brandveiligheid voor o.a. de
functie onderwijs.
Het schoolbestuur ontvangt zelf geen vergoeding voor de noodzakelijke voorzieningen.
Eind jaren maar na 1997 (doordecentralisatie OHV van rijk naar gemeenten) is er van
rijkswege een eenmalige regeling geweest op grond waarvan schoolbesturen vergoedingen
konden aanvragen voor o.a. aanpassingen o.g.v. wet- en regelgeving. Structureel ontvangen
de schoolbesturen vergoeding voor “aanpassingen o.g.v. wet- en regelgeving” na 1 januari
2015. Samen met het onderhoud wordt deze verantwoordelijkheid per januari 2015
overgeheveld.
Tot slot moet de voorziening expliciet en verplichtend zijn. Dit is door het schoolbestuur nu
niet aangetoond. Naast een eventuele aanschrijving van de gemeente om over te gaan tot
aanpassing dient deze aanschrijving dan ook te voldoen aan het vereiste van dat zij
voldoende expliciet is en de verplichting blijkt. Naast de te behalen prestatie mag worden
gevraagd dat eveneens duidelijk is dat met de wijze waarop de , noodzakelijke geachte,
maatregelen worden uitgevoerd er aan de wettelijke eis wordt of is voldaan.
Voorstel: de voorziening toekennen en de financiële middelen beschikbaar stellen onder
voorbehoud. Om aan te tonen dat de voorziening noodzakelijk is het aan te bevelen dat het
schoolbestuur dit bewijs verkrijgt van het cluster Handhaving van de gemeente.
Financiële vergoeding:
Het bestuur heeft een vergoedingsbedrag van € 11.918,50 in de aanvraag vermeld.
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
: Vseon 223030
Bevoegd gezag
: Stichting Christelijk Primair Onderwijs
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Klimop
Adres
: Ring 11, 8308 AL, Nagele
Brinnummer
: 13WT
Aanvraag:
1. Vervangen dak-, dakbedekking en dakopbouw in verband met constructiefouten (koud
dak) en daardoor ontstaan van doorzakken en mogelijk toekomstige onveilige
situaties
Besluit:
1 De gevraagde voorziening toewijzen onder voorbehoud van een eigen bijdrage van de
kant van het schoolbestuur van 25% van de totale kosten.
Motivering/Toelichting.
Volgens het technisch bureau van het schoolbestuur en bevestigd door cluster Ib van de
gemeente is er sprake van doorbuiging van het dak en doorzakking.
Er blijft er hierdoor meer water op het dak liggen dan wenselijk. Dit draagt bij toenemende
hoeveelheden regenval bij aan een zwaardere dakbelasting en verdere doorbuiging.
Tegelijkertijd is er sprake van een koud dakconstructie. Dit veroorzaakt dampspanning in het
dak en daardoor condensatie. Dit zorgt voor natte plekken in de plafondconstructie
(binnenzijde) en mogelijk aantasting van de dakconstructie.
Het aanpakken van de condensatie en doorzakking is niet goed mogelijk zonder ingrijpende
vernieuwing. In die vernieuwing is (gehele of gedeeltelijke) vernieuwing/vervanging van de
plafonds en de dakbedekking onontkoombaar.
Het gebouw heeft een ouderdom van circa 60 jaar. Met ingang van januari 2015 is het
volledige onderhoud de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Vervangingsactiviteiten
voor het binnen onderhoud ontvangt het schoolbestuur direct van rijkswege. Ten aanzien van
de aanpak dakconstructie wordt nu een keuze gemaakt voor de meest ingrijpende aanpak.
Een beperktere aanpak is mogelijk waardoor niet alle dakbedekking vervangen hoeft te
worden. Het vervangen van alle dakbedekking plaats het schoolbestuur in een aanzienlijk
voordelige positie (i.v.m. de overheveling). Een eigen bijdrage is verdedigbaar.
Financiële normering:
1. Pm (zie kanttekening in college en raadsvoorstel)
---===oooOooo===---
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Urgentie categorie IV
voorzieningen die wenselijk zijn als gevolg van nieuwe onderwijskundige
inzichten en/of gewenste bouwkundige aanpassingen om gebouwen aan te
passen aan de eigentijdse eisen van het onderwijs.

Invulling van hoofdprioriteit 4 zal afhangen van de gevolgen van nieuwe
onderwijskundige inzichten voor gebouwen. Daarnaast vallen hieronder de activiteiten
van aanpassingen van meer algemene aard en herstel of vervanging van schade in
bijzondere omstandigheden voor zover dit niet spoedeisend is.
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
: Vseon 222513/260697/221893
Bevoegd gezag
: Aves, stichting voor Primair onderwijs.
School waarvoor aanvraag is ingediend : Lichtwachter (Pionier)
Adres
: Voorstraat 3- 5 8317 AG Kraggenburg
Brinnummer
: 03 QP (15NQ)
Aanvraag:
1. Door middel van herschikking toekennen van één adequaat schoolgebouw aan de
samengevoegde scholen oecbs De Lichtwachter en de voormalige obs De Pionier
(opgeheven)
Besluit:
1. Het toekennen van adequate huisvesting bestaande uit een omvang van 880 m²
(maximaal 900 m² bvo) voorlopig in gebouw van de Pionier;
2. Daadwerkelijk inzet van de financiële middelen nadat stedebouwkundige input
(verwacht december 2014) medeneming van stedebouwkundige aspecten mogelijk
maakt bij een keuze voor één van beide onderwijsgebouwen;
3. Voorzover het financiële inzet voor “renovatie-activiteiten” betreft; er is voldaan aan
de “voorwaarde van financiële deelname (37%)” door het schoolbestuur, voor
activiteiten die geacht kunnen worden te vallen onder het begrip “renovatie”.
Motivering/Toelichting
Prognose & Ruimtebehoefte:
Het huidige aantal leerlingen ligt rond de 123 en dit aantal zal volgens verwachting nog tot
rond de 130 leerlingen stijgen. (prognose januari 2014 gearchiveerd: dossier Programma
huisvesting onderwijs 2014). De bij dit aantal leerlingen behorende ruimtebehoefte volgens
de tabellen van de verordening bedraagt maximaal 868 m² (afrond tot 900 m²?).
Minimale vraag AVES:
Aves vraagt om 980 m² gebouwruimte. Dit bestaat uit 880 m² ruimte(behoefte) voor
onderwijs. Verder vraagt AVES om 100 m² ten behoeve van ruimte noodzakelijk om het KC
met Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, te realiseren. Totaal derhalve 1.000 m²
Huisvestelijke invulling:
Voor de huisvesting van de samengevoegde scholen in Kraggenburg zijn er 3 mogelijkheden:
1) Volledige nieuwbouw;
2) Sloop en/of aanpassingen gebouw Voorstraat 5 van de Pionier (-338m²+Li.w.516m²);
3) Uitbreiden en aanpassingen aan gebouw Voorstraat 3 van de Lichtwachter (+365 m²).
Bij de punten 1 t/m 3 geldt dat één of beide bestaande gebouwen worden gesloopt.
Sloop omdat de leegkomende onderwijsaccommodatie(s) geen andere onderwijsbestemming
meer zal(zullen) krijgen.
Ad 1.
Volledige nieuwbouw is de variant met de hoogste investering van totaal € 1.600.000.
Dit inclusief eenmalige afschrijving boekwaarde (€ 235.000) huidige twee gebouwen. De
school in Kraggenburg heeft dan de beschikking over een gebouw dat volledig functioneel is
en voldoet aan de eisen (duurzaam, energetisch etc.) van deze tijd.
Ad 2 & 3:
Hergebruik van één van beide bestaande gebouwen is een goed alternatief.
Het gebouw van de Pionier geschikt maken is de voordeligste keuze. In dit gebouwen zijn
aanpassingen noodzakelijk. Tegelijk wordt het gebouw van de Lichtwachter gesloopt.
Dit vraagt een minimale investering van ca € 138.000
Een keuze voor het gebouw van de Lichtwachter vraagt om een uitbreiding. De noodzakelijke
investering daarvoor bedraagt € 695.000.
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Om adequaat te zijn voor de komende 30 a 35 jaar is zowel bij herbestemming Pionier als bij
uitbreiding Lichtwachter een renovatie wenselijk.
Dit vraagt dan om een hogere investering. Renovatie is (formeel) geen
huisvestingsvoorziening waarin de gemeente financieel moet deelnemen. Daarnaast is het
investeringsverbod dat het rijk aan het onderwijs heeft opgelegd voor investeringen in
huisvesting hier eveneens een hobbel.
De escape zit er in dat het de schoolbesturen niet verboden is om hun onderhoudsmiddelen
in te zetten en te benutten voor de onderwijshuisvesting. Hoewel het ministerie weigert dit
zwart op wit te bevestigen. Wordt rekening gehouden met het college voorstel t.a.v. de
“renovatie” dan loopt de investeringsomvang voor de gemeente op. Daarnaast volgt nog een
forse investeringsvraag aan het onderwijs.
Resumé:
1 Nieuwbouw Onderwijs
880m²
€ 1.306.000
2 Uitbreiding Li.wachter
363m²
€ 440.000
3 Gedeeltelijke
aanpassing Pionier
€ 80.000

Sloop Pionier &
Lichtwachter
€ 41.000
Sloop Pionier
€ 56.000
Sloop
Li.wachter
€ 25.000

Afb.
Boekwaarde
€ 233.000
Afb. boekw.
Pionier
€ 200.000
Afb. boekw
Li.wachter
€ 33.000

TOTAAL
€ 1.580.000
Renovatie
516m²
€ 464.000
Renovatie
880m²
€ 792.000

€ 1.160.000

€

929.000

Ad 4. Ruimte voor Kinderopvang.
In Kraggenburg is sprake van het ontstaan van een nieuwe situatie.
Samenvoeging van twee scholen tot één school leidt tot de vraag om te komen tot één
schoolgebouw. De situatie in Kraggenburg is op het terrein van de Kinderopvang en daarmee
KC specifiek. In Kraggenburg is sprake van Kinderopvang (en BSO) door en bij gastouders.
Er is geen sprake van geïnstitutionaliseerde KO.
AVES wil 100 m² extra gebouwm²’s realiseren in het onderwijsgebouw en de investering
laten doen door de gemeente. Verder vraagt Aves de gemeente om niet over te gaan tot het
in rekening brengen van “kostendekkende huurvergoeding” voor deze investering.
De reden: AVES wil binnen het KC, Kinderopvang tot ontwikkeling brengen. Op het punt van
gedeeld ruimtegebruik door PSW deelt AVES het standpunt zoals dat in de algemene memo is
verwoord.
Het realiseren van 100 m² ruimte boven de onderwijsbehoefte en dit niet kostendekkend
doorbelasten leidt ertoe dat in Kraggenburg de bestaande structuur van KO door gastouders
onder druk wordt gezet. De bestaande economische situatie (structuur) van gezinnen wordt
daardoor bedreigd en kan een ontwrichtende werking hebben.
AVES kan haar ruimtevraag/-claim versterken indien zij kan aantonen dat Dorpsbelang als
vertegenwoordiger van de gemeenschap in Kraggenburg de opvatting en organisatieverandering van de KO binnen Kraggenburg steunt.
Ook kan AVES ter ondersteuning van – een gedeeltelijke extra ruimtevraag die ook kleiner
zou kunnen uitvallen – in overleg en in samenwerking met de gastouders zelf aangeven hoe
partijen elkaar kunnen versterken.
Gelet op de huidige situatie in Kraggenburg stel ik u voor om dit deel van de ruimtevraag
(100 m²) niet te honoreren en daarom niet mee te nemen binnen de te realiseren
huisvesting in Kraggenburg.
Financiële normering:
1. Een bedrag van max € 929.000 beschikbaar stellen ten behoeve van adequate
huisvesting voor De Fladder Iep in Kraggenburg. Realisatie nadat helderheid
bestaat op voorwaarden onder punt 2 en 3.
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: Vseon 222799 -222807
: Samenwerkingsstichting Scholengroep
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en
Lemsterland SVO
: Bonifatiusmavo
: Prof. Lorentzstraat 3, 8302 AS, Emmeloord
: 02KR

School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer
Aanvraag:
1. Uitbreiding van het hoofdgebouw met 1000 m² vloeroppervlak (BVO)
2. Eerste inrichting met leer- en hulpmiddelen
Besluit:
1. een andere dan de gevraagde voorziening toekennen, te weten uitbreiding met 500
m² (bvo) in plaats van 1.000 m² in combinatie met verwijzing naar medegebruik/
gezamenlijk gebruik van leegstand in gebouw Juniorcollege van het Zuyderzeecollege;
2. aan de uitbreiding de voorwaarde verbinden (indien mogelijk) van gehele of
gedeeltelijke uitvoering door een modulaire bouwaard en/of systeembouw welke in de
toekomst uitbreidbaar en verplaatsbaar is;
Motivering/Toelichting:
Ad 1.
De uitbreidingsaanvraag van de Bonifatiusmavo maakt deel uit van een breder plan
(aanvraag) van de drie gezamenlijke schoolbesturen voor Voortgezet onderwijs, het
Zuyderzeecollege, Emelwerdacollege en Bonifatiusmavo. In hoofdlijnen omvat dit plan van
het onderwijs 3 elementen, te weten:
 Samenvoeging van vmbo-basis/kader van ZZC en EC in gebouw de Es en in verband
daarmee uitbreiding van dit gebouw. Dit gaat om het zogeheten CvBO of de Vakschool;
 Afstoten van gebouw de Nagelerweg en daartoe ook de leerlingen van de vmbo-GTL van
het Zuyderzeecollege verplaatsen naar andere huisvesting
 Huisvesting ten behoeve van de groei van het aantal leerlingen van de Bonifatiusmavo;
 Sloop en vervangende bouw van gebouw De Wilg.
Onderdeel van de uitbreidingsaanvraag van de Bonifatiusmavo en van het gehele plan is het
afstoten van het gebouw aan de Nagelerweg van het Zuyderzeecollege. De vmbo-GTL
opleiding van het Zuyderzeecollege wordt volledig gehuisvest in het gebouw Juniorcollege.
Nu nog zijn naast de vmbo-basis/kader leerlingen van het ZZC ook de groepen 3 en 4 van
de VMBO-GTL opleiding van het ZZC gehuisvest in gebouw Nagelerweg.
Na de verhuizing van ZZC-leerlingen van de Nagelerweg naar de Juniorlocatie van het ZZC
kan worden gekeken naar de gehele leerlingen populatie van ZZC en Bonifatiusmavo samen.
Wordt de ruimtebehoefte voor deze leerlingen afgezet tegen de aanwezige gebouwcapaciteit
van de Juniorlocatie van het Zuyderzeecollege en het huidige gebouw van de Bonifatiusmavo
dan is in totaliteit een uitbreiding noodzakelijk van 500 m².
Huisvestelijk is het, binnen zekere grenzen, niet relevant waar de m²’s voor de leerlingen
zich bevinden. Ratio van deze logica uit de bepalingen van de wet en de verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs is dat iedere m² gebouwruimte een investering vraagt.
Onnodig kapitaalbeslag op publieke financiële middelen wordt gelegd door aan de ene kant
leegstand binnen een onderwijsgebouw te hebben terwijl anderzijds voor leerlingen van een
andere school (instelling) m²’s bijgebouwd moeten worden. Om die reden kent de
verordening de mogelijkheid van “medegebruik” en “verwijzing naar leegstand”.
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Een rekenexcercitie van aantallen leerlingen, de daarbij behorende noodzakelijke
gebouwm²’s en de aanwezige gebouwcapaciteiten is als bijlage bij dit Programma
onderwijshuisvesting 2015 gevoegd. Resultaat van deze rekenexercitie leidt tot de conclusie
dat niet de gevraagde bouw (uitbreiding) bij de Bonifatiusmavo met 1.000 m² noodzakelijk
is. Het gebouw Juniorcollege van het Zuyderzeecollege en het gebouw van de Bonifatiusmavo
samen beschouwend leidt tot de conclusie dat kan worden volstaan met een uitbreiding van
500 m² bruto vloeroppervlak.
Conclusie:
Om het gebouw aan de Nagelerweg vrij te kunnen spelen en door het Voortgezet onderwijs
(ZZC) te kunnen laten afstoten kan worden volstaan met huisvestelijke uitbreiding ten
behoeve van de Bonifatiusmavo van maximaal 500 m².
De overige ruimtebehoefte van de Bonifatiusmavo en/of de vmbo-GTL opleiding van het ZZC
kan worden gevonden door medegebruik c.q. verwijzing naar leegstand in het Juniorcollege
van het Zuyderzeecollege.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het ZZC en de Bonifatiusmavo een voorkeur hebben voor
het huisvesten van alle vmbo-GTL leerlingen op één locatie of door middel van medegebruik
in de nabijheid van deze (hoofd)locatie. Dit boven een verwijzing naar de verder weg
liggende locatie die per augustus 2015 volledig leeg komt, het gebouw aan de Nagelerstraat.
Nieuwe Bestemming Nagelerweg mogelijk.
Voor het gebouw aan de Nagelerstraat is een renovatie noodzakelijk. Daarna is er een nieuwe
bestemming voor dit gebouw mogelijk als huisvesting ten behoeve van cluster 4, De
Optimist. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat herbestemming na renovatie een verlenging
van de levensduur oplevert die in verhouding staat tot de kosten en een volledige nieuwbouw
economisch gezien niet gunstiger uitvalt.
Financiële normering:
2. Een vergoeding beschikbaar stellen van € 669.394,40
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: Vseon 222799/259359
: Samenwerkingsstichting Scholengroep
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en
Lemsterland en Vereniging voor Protestants
Christelijk Voortgezet onderwijs voor
Noordoostpolder
: Zuyderzee- en Emelwerda college
: Espelerlaan 70, 8302 DC, Emmeloord
: 20 CR en 02 JC

School waarvoor aanvraag is ingediend
(Nieuwe) gebouwAdres
Brinnummers
Aanvragen:
1. Inpandig aanpassen van gebouw De Es aan de Espelerlaan i.v.m. de samenvoeging
van vmbo basis en kaderopleiding leerjaren 1 t/m 4 voor alle sectoren waaronder ook
techniek;
2. Het uitbreiden van het gebouw De Es ter compensatie van circa 425 m² vanwege het
gesitueerd zijn van leslokalen voor Havo/VWO in het gebouw voor het vmbo. Deze
lokalen worden losgetrokken van het gebouw en hiervoor is extra ruimte nodig in
gebouw De Es;
3. Het realiseren van circa 350 m² als leer en ontdekcentrum ten behoeve van het CvBO
c.a. vakcollege. Dit onder voorwaarden.
Besluit:
1. Het weigeren van de aanpassing voor het geschikt maken van gebouw de Es in verband
met het feit dat aanpassing “geen voorziening is in de zin van de huisvesting zoals
bedoeld in de wet op het VO” de wenselijke aanpassingen i.v.m. de samenvoeging c.q.
realisatie van het CvBO c.q. vakcollege in het gebouw De Es, dient door de
schoolbesturen zelf bekostigd te worden;

2.

a. Een uitbreiding van de het gebouw De Es toekennen met circa 425 m² als compensatie van
de leslokalen Havo/Vwo die binnen het gebouw De Es zijn gelegen en die omwille van een
afzonderlijke positionering van het Vakcollege (CvBO) worden losgetrokken van dit gebouw.
3. Op voorhand toekennen van een uitbreiding met ca 350 m² met bijbehorend een
investeringssom van € 499.534 ten laste van de financiële middelen OHV voor een L&O- centrum
en de beschikbaarstelling van de financiën onder voorwaarde:
a. Door het bedrijfsleven, onderwijs (VO), ROC en Primair Onderwijs gedragen plan
(programma) voor invulling en gebruik van het Leer- en ontdekcentrum;
(gemeente neemt initiatief zodat de partijen om tafel komen/ invulling en locatie staan
open).

Motivering/Toelichting
De samenvoeging van beide vmbo (basis- en kaderberoeps)opleidingen van Emelwerda- en
Zuyderzeecollege is een wens en behoefte die al vanaf 2008 is aangegeven. De gewenste
samenvoeging van de opleidingsrichtingen sluit aan bij de behoefte, zoals neergelegd in de
sociale structuurnota, om te komen tot een betere aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt aan de ene kant en aan de andere kant tot een beter afstemming van aanbod
tussen vmbo en mbo.
Met een samenvoeging van de beide vmbo scholen binnen het gebouw De Es, dat gesitueerd
is naast ROC De Friese Poort is aan de huisvestelijke randvoorwaarden voor de genoemde
doelen voldaan.
De verantwoordelijkheid om deze daadwerkelijke resultaten, te weten “verbeterde
afstemming vmbo-mbo ” en verbeterde aansluiting onderwijs –arbeidsmarkt en
betrokkenheid van bedrijfsleven bij het onderwijs, te bereiken, deze ligt bij de betreffende
partners zelf. Met het afstoten van het gebouw aan de Nagelerweg 4 door het ZZC naar de
gemeente wordt er ca. 4.800 m² onderwijsaccommodatie aan het VO onttrokken.
De extra ruimtebehoefte die daardoor ontstaat voor het ZZC wordt ingevuld binnen het
gebouw van De Es. Het gebouw de Es wordt daartoe aangepast.
Pagina 25 van 53

Aanpassing binnen een gebouw is gelet op de autonomie van de schoolbesturen voor
inrichting en organisatie van het onderwijs een voorziening die zij zelf dienen te bekostigen.
Hiervoor ontvangen de schoolbesturen ook zelf vergoeding in de lumpsum die zij rechtstreeks
van het rijk ontvangen. Daarnaast is een deel van de verandering voor de ingezette
gezamenlijke huisvesting ingegeven door exploitatieproblemen. Exploitatieproblemen die
primair een zaak van het onderwijs zelf zijn. Een eigen financiële bijdrage (€ 183.065) door
het onderwijs is op zijn plaats.
Een in de toekomst succesvolle en zelfstandige positionering van het Vakcollege (CvBO), dat
door beide scholen voor Voortgezet onderwijs Zuyderzee- en Emelwerdacollege wordt
gedragen, maakt een afsplitsing van de nog binnen het gebouw liggende havo/vwo – lokalen
sterk gewenst. Dit vanuit het perspectief van een aantrekkelijke onderwijs- en
arbeidscarriëre. Daarnaast zijn beide scholen Emelwerda- en Zuyderzeecollege lang alleen
elkaars concurrenten geweest. De blijvende aanwezigheid van havo/vwo-lokalen van de
“concurrent” binnen een nieuw te positioneren zelfstandige school is daarmee een lastige en
mogelijk een bedreiging voor een kansrijke positionering. Dit dwingt daarom tot aanpassing
en uitbreiding met ca. 425 m² van het gebouw De Es voor leerlingen van de leerjaren 1 en 2
van het vmbo. Het gaat hier wel om een uitbreiding op begrijpelijke overwegingen.
Tegelijkertijd vragen de schoolbesturen van Zuyderzee- en Emelwerdacollege om de
realisatie van een Leer- en ontdekcentrum van ongeveer 280-350 m².
Dit om het gehele Vakcollege tot een afronding te brengen. In de haalbaarheidsrapportage
over het Centrum voor Beroepsonderwijs van december 2012, door het Technocentrum is
een L&O centrum als één van de elementen aangeduid ten behoeve van:
 Het vergroten van kennis en aantrekkelijkheid van werk in specifiek de techniek
(werving) bij leerlingen van groepen 5 t/m 8 van het Primair onderwijs evenals bij
ouders;
 Kennismaking met moderne (technische) ontwikkelingen als robotica en domotica
(informatie);
 Voortgezette kennismaking en oriëntatie op de toekomstige beroepspraktijk door
vmbo leerlingen uit leerjaren 1 en 2 op basis van evenwichtig beeld van de
vervolgopleidingen en arbeidspraktijk
Daarbij is opgemerkt dat e.e.a. staat en valt met inhoudelijke programmering en invulling
door partijen en een gezamenlijk opzetten en dragen van verantwoordelijkheid door partijen.
Een eenzijdige financiering zonder dat er echt sprake is van een inhoudelijk gedragen
programma ten laste van de middelen onderwijshuisvesting door de gemeente past hierin
niet. Dit temeer omdat deze m²’s niet noodzakelijk zijn voor het Voortgezet onderwijs.
Financiële normering:
1. Het uitbreiden van het gebouw de Es met één bouwlaag op de bestaande fundering en
hiervoor een bedrag van € 850.000 beschikbaar stellen.
2. De toekennning met bijbehorende financiële aanspraak te bepalen op € 499.534;
de middelen niet eerder daadwerkelijk beschikbaar te stellen nadat er een resultaat is
zoals vermeld in de voorwaarde onder punt 3a van het besluit.
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: Vseon 222799/259359
: Samenwerkingsstichting Scholengroep
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en
Lemsterland en Vereniging voor Protestants
Christelijk Voortgezet onderwijs voor
Noordoostpolder
: Emelwerda college
: Wilgenlaan 1, 8302 DC, Emmeloord
: 20 CR

School waarvoor aanvraag is ingediend
(Nieuwe) gebouwAdres
Brinnummers
Aanvragen:
1. Sloop van huidige gebouw de Wilg in combinatie met Vervangende nieuwbouw voor
De Wilg in een omvang van 2.125 m²
Besluit:
1. Het weigeren van de gevraagde “Vervangende nieuwbouw” en het toekennen van een
andere dan de gevraagde voorziening, te weten gedeeltelijke sloop van het gebouw
De Wilg.
Motivering/Toelichting
1. Formele toets aan verordening:
Formeel voldoet het gebouw De Wilg niet aan de criteria van de verordening om voor
vervangende bouw in aanmerking te komen.
Om aan de juridische criteria voor “Vervangende bouw” te voldoen is het noodzakelijk dat
voldoende belangrijke gebouwelementen, zoals fundering, dakconstructie, vloer- en
draagconstructie evenals kozijnen, in matige en/of slechte staat van onderhoud zijn. In
de ogen van normale mensen is een dergelijk gebouw dan “slooprijp”. Het gebouw is naar de
maatstaven van een normaal feitelijk waarnemen, weliswaar duidelijk verouderd en ook
voldoet het gebouw niet aan de maatstaven en eisen van de huidige tijd, specifiek op het
punt van duurzaamheid. Technisch, is het gebouw in redelijke staat. Een toekenning op
grond van “vervangende bouw” moet dan ook worden geweigerd.
2. Beschikbare financiële middelen.
De vraag om vervangende bouw van de Wilg maakt onderdeel uit van een bredere en
gezamenlijke vraag van het Voortgezet onderwijs. De oorspronkelijke aanvragen van het VO
betreffen:
1. Afstoten van gebouw Nagelerweg van ZZC naar de gemeente;
2. Het uitbreiden van de Bonifatiusmavo met 1.000 m²;
3. Het aanpassen en uitbreiden van het gebouw De Es ten behoeve van het Vakcollege
of Centrum voor Beroepsonderwijs;
4. Vervangende Bouw van de Wilg.
De oorspronkelijke en gezamelijke vraag van het Voortgezet onderwijs in investeringsomvang
bedraagt € 10.1 mln. Een gezamenlijke huisvestingsthema bijeenkomst van de
schoolbesturen VO met het college heeft opnieuw beweging in gang gezet en tegelijkertijd
realistische verwachtingen en beelden gebracht in het huisvestingsproces bij het Voortgezet
onderwijs. Binnen de middelen voor de onderwijshuisvesting die de raad beschikbaar heeft
gesteld is in 2013 vastgelegd dat voor het gehele VO een investeringsbedrag van € 3 mln.
beschikbaar en inzetbaar is.
Op dit moment wordt voor de punten 2 en 3 voorgesteld een investeringsbedrag beschikbaar
te stellen van € 2.140.000 (excl. eigen bijdragen Schoolbesturen).
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Totale vervangende nieuwbouw van De Wilg vergt een investering van afgerond € 4.1 mln,
bovenop de middelen die nu in het Programma 2015 voor het VO worden voorgesteld.
Binnen de middelen Onderwijshuisvesting die beschikbaar zijn is er op dit moment geen
ruimte om “Vervangende bouw” van de Wilg toe te kennen.
De raad kan uiteraard het college verzoeken om:
 Onderwijshuisvestingsvoorzieningen voor PO of S(V)O te schrappen en zodoende zorg
te dragen dat “Vervangende Bouw” van De Wilg gerealiseerd kan worden of;
 De raad kan besluiten om extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor
Onderwijshuisvesting bovenop de middelen die in de AUG in het gemeentefonds
worden ontvangen en die voor de onderwijshuisvesting beschikbaar zijn.
3. Voorgestelde oplossing:
De uitbreiding van het gebouw De Es voor de leerlingen vmbo leerjaren 1 & 2 betekent dat
het gebouw De Wilg, minder leerlingen hoeft te huisvesten. Sloop van het meest slechte deel
van het gebouw vermindert de aanwezige overcapaciteit bij het Emelwerdacollege en draagt
daarmee op termijn bij aan een gezonder exploitatieresultaat voor het Emelwerdacollege, een
toenemend weerstandsvermogen en een toename van de eigen investeringscapaciteit door
het Emelwerdacollege in de onderwijshuisvesting.
Daarom wordt, gelet op de voor OHV in de AUG beschikbaar gestelde middelen die
zijn/worden ingezet, op dit moment voorgesteld een gedeeltelijke sloop vergoeding voor het
gebouw De Wilg toe te kennen.
Financiële normering:
1. Een vergoeding (€ 175.000) beschikbaar stellen voor gedeeltelijke sloop van het
gebouw De Wilg;
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres

:
:
:
:

Vseon 221888
Aves, stichting voor Primair onderwijs.
Ir. Minderhoud en Mariabassischool
Fazantendrift 4 8309 AM Tollebeek
Nimrodstraat 1, 8309 AC, Tollebeek
: 15ZC (15ZZ)

Brinnummer
Aanvraag:
1. Door middel van herschikking toekennen van één adequaat schoolgebouw aan de
scholen obs Ir. Minderhoud en Mariabasisschool.
Besluit:
1. Het toekennen van adequate huisvesting in een totale omvang van ca 700 m² in het
onderwijsgebouw van de Ir. Minderhoudschool en daartoe een uitbreiding met 115 m²
toekennen bij dit gebouw;
2. Uitbreidingsbehoefte met (deels of geheel) speellokaal eerst aantonen en daarbij
mogelijke effecten op exploitatie MFC meenemen evenals effecten op exploitatie
Eendenkooi. Def. besluitvorming voor aanvullende vergoeding € 55.000 dan nog
mogelijk.
Motivering/Toelichting
Prognose & Ruimtebehoefte:
Het huidige aantal leerlingen van beide scholen samen ligt rond de 92 en dit aantal zal
volgens verwachting nog licht dalen. (prognose januari 2014 gearchiveerd: dossier
Programma huisvesting onderwijs 2014). De bijbehorende ruimtebehoefte bij 100 leerlingen
bedraagt volgens de tabellen van de verordening bedraagt maximaal 700m² (afrond).
Minimale vraag AVES:
Aves vraagt om een uitbreiding van 210 m² gebouwruimte bestaande uit 115 m²
les/onderwijsruimte met bijruimten en 95m² speellokaal. Er wordt een investeringsbedrag
gevraagd van € 320.000
Inmiddels is door AVES in gesprekken met ouders, mr-en en team van de Maria- en
Minderhoudschool gekozen voor een samenvoeging van beide scholen op de locatie van de
Minderhoudschool aan de Fazantendrift.
Huisvestelijke invulling en bredere ontwikkelingen:
Voor de huisvesting van de beide AVES scholen in Tollebeek wordt in het onderhanden zijnde
accommodatiebeleid een ontwikkelingsrichting aangegeven. Deze ontwikkeling laat zich het
beste omschrijven met de term clustering en concentratie.
In een brief van 18 februari 2018 is AVES over deze ontwikkelingsrichting geïnformeerd.
Tegelijkertijd is daarbij het knelpunt van een verplaatsing van het PSW uit de huidige
huisvesting van de PSW aan de Wildzang 16, aangeduid.
Een eventueel vertrek van PSW uit De Wildzang leidt voor die accommodatie tot (deels of
geheel) verlies van bestaansrecht. Sloop van Wildzang 16 zou (als het gemeentelijk
eigendom is) overwogen moeten worden. Net zoals meerdere dorpen is er in Tollebeek
sprake van overcapaciteit van huisvesting/gebouwen.
De meest recente ontwikkeling is dat er gesprekken plaats hebben tussen het MFC Tollebeek
en de gemeente. Dit rondom de exploitatie van het MFC waarbij sprake lijkt te zijn van
hogere kosten dan inkomsten, daarom een negatief exploitatie resultaat.
Huisvesting van de KO heeft in Tollebeek plaats in het MFC. De inkomsten KO maken een
substantieel deel uit van de exploitatie van het MFC Tollebeek.
Gebruik van de gymnastiekzaal van het MFC als ruimte om (geheel of gedeeltelijk) te spelen
en bewegen door de peuters voor Minderhoud/Mariaschool en Op de Wieken heeft een
positief effect op de exploitatie van het MFC.
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Conclusie:
Onderwijs
Het huidige gebouw van de Minderhoud school heeft een omvang van 587 m².In relatie tot
de (formele) ruimtebehoefte van Maria- en Minderhoudschool samen (700 m²) bestaat er
aanspraak op uitbreiding met in ieder geval ca. 115 m².
Hierbij wordt geen rekening gehouden speellokaal en eventueel uimte voor het PSW.
Wordt wel rekening gehouden met *) speelbehoefte peuters en *) eventueel ruimtegebruik
PSW en *) mogelijke verdere groei dan is een grotere ruimtetoekenning in Tollebeek
verdedigbaar. Wel is bij de door AVES gewenste invulling een kanttekening te maken over de
inrichting als speellokaal. Dit ook in verband met de exploitatie van MFC Tollebeek.
Formeel bestaat voor de scholen PO in Tollebeek geen aanspraak op een speellokaal. De
verplichting voor bouw van een speellokaal bij nieuwbouw is sinds 2008 vervallen. Er geldt
dan ook geen verplichting voor uitbreiding met een speellokaal. Uiteraard hebben peuters de
behoefte om te bewegen en te spelen.
De mogelijkheid om te bewegen kan gedeeltelijk worden gevonden binnen de gymnastiekzaal
van het MFC Tollebeek. Dit extra ruimtegebruik door het onderwijs heeft als bijkomend
voordeel dat het een bijdrage levert aan hogere inkomsten en aan een lager exploitatie
tekort bij het MFC.
Waar het om mogelijke integratie van PSW binnen het onderwijsgebouw betreft heeft dit een
negatief effect op de exploitatie van de Eendenkooi.



Maximaal 100m² (of minder) onder voorbehoud en boven normatief toekennen als
ruimte voor PSW (niet exclusief ruimtegebruik), semi-speelruimte (bijv. een half
leslokaal van ca. 40 m² + gymnastiekvloer) en uitbreidingsruimte voor groei;
Definitieve uitwerking in 2015 waarbij de effecten van een vertrek van PSW uit de
Wildzang 16 plus een eventuele sloop van Wildzang 16 en extra ruimtegebruik in
gymnastiekzaal van het MFC Tollebeek worden betrokken. Waarbij de inzet is
optimalisatie van voorzieningen

Financiële normering:
1. Beschikbaar stellen van € 258.000 (normbedrag) voor uitbreiding met een lesruimte
(lokaal+nevenruimtes)
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres

:
:
:
:

Vseon 251885
Aves, stichting voor Primair onderwijs.
Paulusschool/Sjaloom
Buitenom 87, 8313 AH, Rutten
Sportweg 54, 8313AR, Rutten
: 11QN (13KN)

Brinnummer
Aanvraag:
1. Toekennen van een bouwvoorbereidingskrediet ten behoeve van definitief
haalbaarheidsonderzoek MFA-KC en samen huisvesting van twee scholen,
Kinderopvang, PSW, Bibliotheekfunctie en kerk (PKN) onder één gezamenlijk dak.
2. Bouwkrediet ten behoeve van aanpassing of sloop en vervangende nieuwbouw ten
behoeve van een accommodatie KC/Maatschappelijk voor genoemde partijen onder
punt 1;
Besluit:
1. Het toekennen van krediet voor bouwvoorbereiding van maximaal € 100.000 ten
behoeve van 2e fase haalbaarheidsonderzoek, Voorlopig ontwerp en programma van
eisen (functioneel) en indien mogelijk technisch pve;
2. Toekennen realisatiekrediet niet eerder dan na besluit Dorpsbelang over vasthouden
aan ambitie (centrale locatie met 3 herontwikkelingslocatie of haalbare bilocatie
ontwikkeling
Motivering/Toelichting
Prognose & Ruimtebehoefte:
Het huidige aantal leerlingen ligt rond de 155 en dit aantal zal volgens verwachting nog dalen
tot rond de 145 leerlingen. (prognose januari 2014 gearchiveerd: dossier Programma
huisvesting onderwijs 2014). De bij dit aantal leerlingen behorende ruimtebehoefte volgens
de tabellen van de verordening bedraagt rond de 1.155 m².
Minimale functionele vraag:
Bovenop deze onderwijsm² is minimaal nog 100 a 150 m² extra ruimte nodig ten behoeve
van de overige functies (KO, PSW, Bibliotheek en Kerk). De investeringen die daarvoor
noodzakelijk zijn bedragen ongeveer € 200.000. Dit bedrag is verwerkt in onderstaande
tabel. Voor investeringen in het KC heeft het college beslist dat ten aanzien van de
Kinderopvang er doorbelasting van de kapitaallasten in de vrom van kostendekkende huur
plaats zal hebben. Voor de overige partijen m.u.v. Peuterspeelzaalwerk geldt eveneens dat zij
de eigen m²’s bekostigen. Dit door of de investering zelf te dragen of door de lasten aan de
gemeente te vergoeden.
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Huisvestelijke invulling:
Voor de huisvesting van de samen te huisvesten functies in Rutten zijn er 3 mogelijkheden
waarvoor theoretisch 3 of zelfs 4 locaties beschikbaar zijn:
1. Volledige nieuwbouw;
2. Sloop, uitbreiden en aanpassen van gebouw Buitenom 87 van de Paulusschool;
3. Sloop, uitbreiden en aanpassen aan gebouw Sportweg 54 van de Sjaloom.
Bij de punten 1 t/m 3 geldt uiteraard dat het één of beide bestaande onderwijsgebouwen
worden gesloopt. Daarnaast zijn er nog twee locaties die een rol spelen.
 De locatie van de Stieppe (niet erg waarschijnlijk) en;
 de locatie van (voormalige school) De Wegwijzer (gebouw in ieder geval sloop).
Nadeel van deze beide locaties is dat bij ontwikkeling veel overige (onderwijs)locaties vrij
komen en herbestemming vereisen. Minstens twee of drie inbreidingslocaties ontstaan dan in
Rutten. Het is de vraag of het vrijkomen van meerdere locaties in tijden van economische
recessie, krimp en daaropvolgende vergrijzing een goede keuze is.
Ad 1.
Volledige nieuwbouw is de variant met de hoogste investering. Daarbij hebben de partijen die
in dat gebouw worden gehuisvest dan de beschikking over een gebouw dat volledig
functioneel is en voldoet aan de eisen (duurzaam, energetisch etc.) van deze tijd. De
genormeerde investeringsomvang, incl. het afboeken van de restant boekwaarden van de
drie onderwijsgebouwen (Wegwijzer, Sjaloom en Paulusschool) en sloopkosten bedraagt in
totaal € 2.330.500
Ad 2 & 3.
Normatief is bij beide gebouwen zowel die van De Paulusschool als die van de Sjaloom een
gedeeltelijke uitbreiding noodzakelijk.
Om adequaat te zijn voor de komende 30 jaar zou een renovatie noodzakelijk (combinatie
van aanpassing en ingrijpend technisch en groot onderhoud) zijn.
Renovatie is (formeel) geen huisvestingsvoorziening waarin de gemeente financieel moet
deelnemen. De uitkomst van het OOGO over renovatie heeft invloed op de definitieve hoogte
van de investering die ten laste van de gemeente komt.
Hierbij is het investeringsverbod dat het rijk aan het onderwijs heeft opgelegd voor
investeringen in huisvesting hier eveneens een hobbel.
Keuze gebouwvariant & herbestemmingsmogelijkheden:
De investeringen in het gebouw van De Paulusschool of De Sjaloom ontlopen elkaar niet
veel. Vanwege de ligging van het gebouw van De Sjaloom bij de voetbalvelden leent dit
gebouw zich voor een mogelijke herbestemming in kadre van ontwikkeling van bi-locaties
concreet ten behoeve van de MFA Sport/Dorpshuis.
De inzet van het gebouw van de Paulusschool ten behoeve van MFA onderwijs/KCBibliotheek-Kerk ligt daarom meer voor de hand.
Het investeringsverschil met een volledige nieuwbouw op centrale locatie bedraagt minimaal
ca. € 1.200.000. Nadeel van volledige nieuwbouw is dat er minstens 2 en maximaal 3 lege
herbestemming locaties in Rutten ontstaan. Het voordeel van “volledige” nieuwbouw voor het
Dorp Rutten is dat het Kind centrum op een meer centrale positie in het dorp kan innemen en
het dorp aantrekkelijker zal gaan ogen. Het investeringsverschil ontstaat door een forse
herstructurering en kan niet worden terugverdient door exploitatie voordelen.
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Resumé:
1 Nieuwbouw onderwijs
1.155m² +150m² overig

2

3

€ 1.944.000
Uitbreiding
Paulusschool 401m²
(excl. 150m² overig)
€ 640.000
Uitbreiding Sjaloom
282m²

€ 480.600

Sjaloom Paulusschool & Wegwijzer
slopen
€ 100.500
Sloop Wegwijzer
€ 30.000
Sloop Paulusschool
& Wegwijzer

€ 60.000

Boekwaarde
afboeken
€ 286.000
Afb. boekw.
Wegwijzer&
Sjaloom
€ 65.000
Afb. boekw
Paulusschool &
Wegwijzer
€ 240.000

TOTAAL
€ 2.330.500
Renovatie
754m²
Paulus
€ 754.000
Renovatie
873m²
Sjaloom

€ 1.489.000

€ 873.000

€ 1.653.600

Financiën:
Voor de Kindcentrumpartijen moet de 2e fase nog starten. Dit betekent er op zijn vroegst
medio 2015 een bouwopdracht kan worden verstrekt. Waarschijnlijker is een start in
september/oktober 2015. Omdat het gehele plan niet binnen het kalenderjaar 2015 kan
worden gerealiseerd is een volledig krediet in 2015 niet noodzakelijk. Een eventueel restant
krediet kan voor 2016 worden aangevraagd.
Financiële normering:
1. € 100.000 ten behoeve van een eventuele bouwvoorbereiding MFA Kindcentrum in
Rutten;
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
: Vseon-221865
Bevoegd gezag
: Stichting Eduvier Onderwijsgroep
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Optimist
Adres
: Nagelerweg 4, 8304 AB, Emmeloord
Brinnummer
: 23HU
Aanvraag
1. Voorbereidingskrediet om de mogelijkheden te onderzoeken die er bestaan voor een
huisvestingslocatie voor de Oprimist in de gemeente Noordoostpolder;
Besluit:
1. Het weigeren van de gevraagde voorziening. De betreffende voorziening is een breed
gedefinieerd (voorbereidingskrediet) dat niet kan worden aangeduid als een
voorziening in de zin van de onderwijshuisvesting zoals de wet en de verordening dit
omschrijven. (wettelijke weigeringsgrond art 99 lid 1 onder a van de Wet op de
Expertisecentra).
Motivering/Toelichting
Het zogeheten bouwvoorbereidingskrediet zoals de verordening dit omschrijft gaat om een
krediet dat beschikbaar kan worden gesteld in gevallen van a) vervangende bouw of b)
uitbreiding, of c) geschikt maken van een bestaand en beschikbaar te stellen gebouw.
In alle gevallen gaat het om een krediet dat is bedoeld om een plan concreet te maken
waarbij in het jaar daarna kan worden gestart met daadwerkelijke bouw.
In de vermelde gevallen is daarbij duidelijk dat alle bij de plannen betrokken partijen dezelde
visie en de vertaling daarvan naar de onderwijshuisvesting delen. Passend Onderwijs is de
reden dat de inzichten mede ten aanzien van de onderwijshuisvesting bij Onderwijsgroep
Eduvier zijn gewijzigd en deze recent met de gemeente zijn gedeeld.
Waar eerder sprake was van het oordeel dat – mits adequaat en geschikt gemaakt voor het
S(VO) – het gebouw Nagelerweg geschikt is om De Optimist te huisvesten, is dit voor Eduvier
nu niet langer het geval. Recent is met Eduvier van gedachten gewisseld over de visie en de
huisvestelijke vertaling van het toekomstige onderwijs voor het S(VO), specifiek cluster 4,
evenals de samenwerking en de relatie naar het reguliere PO en VO evenals de relatie met
cluster 3 (Zonnebloemschool). Op dit moment is er nog geen sprake van dermate concrete
plannen dat _toekenning van een bouwvoorbereidingskrediet_ is gerechtsvaardigd.
Ook zijn wij nog niet op de hoogte van de opvattingen van de overige schoolbesturen ten
aanzien van de visie van Eduvier evenals de mogelijke huisvestelijke gevolgen daarvan.
Op dit moment past de aanvraag niet binnen de mogelijkheden die wet en verordening
bieden. De aangevraagde voorziening is niet een voorziening in de huisvesting onderwijs,
zoals deze is bedoeld in de regelgeving. Toepasselijke weigeringsgrond artikel 98 lid 1 onder
a van de WEC. Dit artikel verwijst naar art 90 van de WEC. Artikel 90 omschrijft concreet wat
een “voorziening in de onderwijshuisvesting” is. DE verordening voegt daar de mogelijkheid
van een “bouwvoorbereidingskrediet” aan toe voor de punten a t/m c (zie alinea 1)
Financiële normering:
Niet van toepassing

---===oooOooo===--LIJST MET BIJLAGEN:
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Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
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De Kruisjeslijst
Prognose / Ontwikkeling leerlingen cijfers Bonifatiusmavo;
Leegstand onderwijsm²’s Primair Onderwijs per Kern
(inclusief gebouwenlijst met m²)

Bijlage 1:

De kruisjeslijst.

Overzicht activiteiten eenjarig respectievelijk meerjarig onderhoud onderwijsgebouwen, onderverdeeld naar
verantwoordelijkheid schoolbestuur - gemeente (toelichting zie noot 1 aan het slot van dit overzicht).
Nummer

Omschrijving activiteit

ten laste van bevoegd gezag

ten laste van gemeente

A. Bouwkundig onderhoud
A-1 Algemeen
A-01

Herstellen gebroken glas

x

A-02

Herstellen loszittende geveldelen (bijvoorbeeld dorpels)

x

A-2 Terrein/buiteninrichting
A-03

Herstellen beschadigde verharding

x

A-04

Herstraten verzakte verharding

A-05

Herstellen beschadigd hekwerk

A-06

Vervangen hekwerk

A-07

Herstellen beschadigingen rijwielstalling

A-08

Vervangen rijwielstaanders

x

A-09

Vervangen rijwielstalling

x

A-10

Vervangen stalen buitentrappen

x

A-11

Vervangen buitenopstallen

x

A-12

Vervangen leidingen/putten

x

A-13

Herstellen/controle/vervangen voegwerk

x

A-14

Herstellen lateien/controle wapeningsdekking

x

A-15

Vervangen zand in zandbak

x

A-16

Ontstoppen riolering

x

A-17

Herstellen tuinberging/afvalberging

x

A-18

Vervangen speeltoestellen
(= meubilair)

x

x
x
x
x

A-3 Zonwering
A-19

Herstellen van zonwering

x

A-20

Onderhoud touwen/banden van binnenzonwering

x

A-21

Onderhoud overgordijnen / vitrages / verduistering

x

A-22

Vervangen van binnenzonwering (horizontale lamellen)

x

A-22a

Vervangen van buitenzonwering

x
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x

Nummer

ten laste van bevoegd gezag

Omschrijving activiteit

A-4 Daken

ten laste van gemeente

x

A-23

Herstellen daklekkages

x

A-24

Partieel herstel dakranden

x

A-25

Herstellen/controle
buitenopstallen

A-26

Vervangen / herstellen glas in daklichten, lichtstraten en
lichtkoepels (exclusief vandalisme)

x

A-27

Vervangen dakbedekking platte daken

x

A-28

Vervangen boeiboorden, daktrimmen, windveren c.a.

x

A-29

Vervangen lood- en zinkwerken (pvc) bij platte daken
met boeiboord (inclusief HWA en kiezelbakken)

x

A-30

Vervangen (bij schuin dak) dak-/mastgoot van pvc
(inclusief HWA)

x

A-31

Vervangen hemelwaterafvoer

x

A-32

Vervangen dakpannen

x

daken

semi-permanente

x

A-5 Voorzieningen inpandig gebouw
A-33

Herstellen hang- en sluitwerk

x

A-34

Vervangen sluitwerk binnendeuren

x

A-35

Vervangen binnenkozijnen (inclusief hang- en sluitwerk)

x

A-36

Vervangen binnendeuren (inclusief hang- en sluitwerk)

x

A-37

Vervangen kapstokhaken

x

A-38

Vervangen prikborden

x

A-39

Vervangen sanitair

x

A-40

Partieel herstel plafond, dakoversteken en luifels

x

A-41

Vervangen (systeem)plafonds

x

A-41

Herstellen losse/gebroken vloertegels

x

A-42

Herstellen vloerbedekking

x

A-43

Vervangen vloerbedekking

x

A-44

Vernieuwen plastic toplaag

x

A-45

Herstellen losse/gebroken wandtegels

x

A-46

Herstellen kapotte wandplaten (gips-/spaanplaat)

x

Nummer

Omschrijving activiteit
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ten laste van bevoegd gezag

ten laste van gemeente

A-47

Herstellen stuc- en schuurwerk en gipsplaten

x

A-48

Gangbaar maken van vouwwanden

x

A-49

Vervangen verplaatsbare scheidingswanden

x

A-50

Vastzetten losgeraakte systeemplafonds

x

A-51

Vastzetten losgeraakte zachtboardplafonds

x

A-52

Onderhoud prikborden

x

A-53

Onderhoud waterreservoirs (tap- en afsluitkranen)

x

A-54

Ontstoppen van afvoeren

x

Overige activiteiten
A-55

Buitenwanden

x

A-56

Vloeren (geen vloerbedekking)

x

A-57

Dakconstructie

x

A-58

Draagconstructies

x

A-59

Buitenwandopeningen

x

A-60

Dakafwerkingen

x

A-63

Waterleiding/riolering terrein

x

A-64

Transportinstallaties

x

B. Werktuigbouwkundige

installaties

B-01

Onderhoud
kleine
(thermokoppelelement cv)

B-02

Jaarlijks onderhoud cv-installatie

x

B-03

Vervangen pomp en expansievat cv-installatie

x

B-04

Herstellen beschadigde ventilatiekokers, buizen, et
cetera bij natuurlijke ventilatie

x

B-05

Jaarlijks onderhoud ventilatiesysteem

x

B-06

Vervangen ventielen, inlaatcombinatie en pompkranen

x

B-07

Controle en onderhoud brandslangen

x

B-08

Vervangen ketel centrale verwarming (en aansluitingen
en bouwkundige voorzieningen)

x

B-09

Vervangen regelapparatuur, kleppen, schakelkasten,
elektrische bedrading cv-installatie)

x
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installatieondelen

x

Nummer

Omschrijving activiteit

ten laste van bevoegd gezag

ten laste van gemeente

B-10

Vervangen luchtbehandelingsunit, inclusief accessoires,
appendages, regelinstallatie, schakelkast en pompje

x

B-11

Vervangen brandhaspels met slang

x

B-12

Vervangen brandslang

x

B-13

Vervangen beveiligingsapparaten (alarminstallatie)

x

B-14

Vervangen radiatoren

x

B-15

Vervangen convectoren

x

B-16

Vervangen leidingen centrale verwarming

x

C. Elektrotechnische installaties
C-01

Vernieuwen gloeilampen

x

C-02

Vernieuwen tl-buizen

x

C-03

Vervangen gebroken schakelaars-/wandcontactdozen

x

C-04

Jaarlijks onderhoud boiler/geiser

x

C-05

Controle en vervangen poederblussers (inhoud)

x

C-06

Controle en vervangen poederblussers (geheel)

x

C-07

Controle en onderhoud alarminstallaties

x

C-08

Vervangen hoofdgroepkast

x

C-09

Vervangen armaturen

x

C-10

Vervangen electrische boiler (inclusief accessoires)

x

C-11

Vervangen gasboiler/gasgeiser (inclusief accessoires)

x

C-12

Elektrische installaties

C-13

Luchtbehandeling

x
x

D. Schilderwerk (binnen en buiten)
D-01

Schilderwerk stalen onderdelen (buitenkozijnen, ramen
en deuren)

x

D-02

Schilderwerk houten onderdelen (kozijnen, ramen,
deuren, dichte puien, boeiboorden, goten en
draagconstructies)

x

D-03

Houtconserveringsolie op afscheidingen

x

D-04

Betonverf op betonnen draagconstructies/afscheidingen

x

D-05

Schilderwerk stalen onderdelen (binnenkozijnen, ramen,
deuren, draagconstructies en plinten)

x

Nummer

Omschrijving activiteit
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ten laste van bevoegd gezag

ten laste van gemeente

D-06

Betonverf op draagconstructies

x

D-07

Schilderwerk wanden en plafonds

x

D-08

Behang suède of vinyl op wanden

x

D-09

Behangpapier

x

D-10

Vervangen/reparatie wandplaten (0,5)

x (10)

D-11

Schilderwerk radiatoren en leidingen

x (20)

E. Toegankelijkheid schoolgebouw

en -terrein

E-01

Toegankelijk maken van het terrein

x

E-02

Aanbrengen traplift

x

Toegankelijk maken van het schoolgebouw (binnenzijde)
E-03

Verbreden deurkozijnen

x

E-04

Verwijderen van drempels

x

E-05

Aanbrengen van een invalidentoilet

x

Toegankelijk maken van het schoolgebouw (buitenzijde)
E-06

Aanpassen van de entreedeur

x

E-07

Overbruggen van niveauverschillen

x

F. Nieuwbouw c.a.
F-01

Vervangende (nieuw)bouw 2)

F-09

Aanpassingen binnenzijde (bijvoorbeeld creëren extra
ruimte om zodoende dislocatie te kunnen afstoten)

x

F-10

Herstel constructiefouten, alsmede schade aan gebouw
en inventaris (verzekeringen)

x

G. voorzieningen op basis van wet-

x

x

en regelgeving

G-1

Arbo

x

1)

G-2

Milieu/energie

x

1)

G-3

Brandweereisen

x

1)

1)

Voor rekening van de gemeente als de investering betrekking heeft op nieuwe wet- en regelgeving die na 1
januari 1997 is vastgesteld en/of het schoolbestuur voor het treffen van een voorziening die na 1 januari
1997 is vastgesteld geen bekostiging van het rijk ontvangt.
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Bijlage 2:

Prognose, ontwikkeling leerlingencijfers Bonifatiusmavo

Prognose namens de gemeente
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Prognoses namens de School (VBKO)
Scenario 1.
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Scenario 2
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Scenario 3
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Scenario 4
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Bijlage 3.

Ruimtebehoefte en leegstand per Kern; Primair onderwijs

Huisvesting
Primair Onderwijs
Emmeloord

Ruimtebehoefte
Emmeloord
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
17.36316.977
9.000
8.000
7.000
16.984 16.941
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.0000
2015

18.179

16.936
16.936

2018

2021

2024

2027

2030

2035

2040

Huisvesting Primair Onderwijs
Bant

2045

2050

Ruimtebehoefte Bant
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

2.000
1.342

1.342

1.342

1.342

1.000
1.170
0
2015

1.099

2018
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1.089

2021

1.064

2024

1.342

1.064

2027

1.342

1.064

2030

1.342

1.064

2035

1.342

1.064

2040

1.342

1.064

2045

1.342

1.064

2050

Huisvesting Primair Onderwijs
Creil

Ruimtebehoefte Creil
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

3.000

2.020
2.000
1.000

1.500

0
2015

2.020

1.410

2018

2.020

1.385

2021

2.020

1.370

2024

2.020

2.020

2.020

2.020

2.719

2.719

2.719

2.000
1.000

1.430

0
2015

1.365

2018
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1.370

1.360

2027

2021

2.719

1.385

2024

2.020

1.360

2030

2035

2040

2045

Huisvesting Primair Onderwijs
Ens
3.000

2.020

2.719

1.410

2027

2030

Ruimtebehoefte Ens
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

2.719

1.410

2050

2.719

1.410

2035

2.719

1.410

2040

2.719

1.410

2045

2.719

1.410

2050

Huisvesting Primair Onderwijs
Espel
1.000

884

738

0
2015

758

2018

884

799

2021

884

809

2024

884

884

809

Feitelijk aanwezige gebouw m²'s

884

809

2027

Espel

2030

884

809

2035

884

809

2040

Huisvesting Primair Onderwijs
Kraggenburg

884

809

2045

884

809

2050

Ruimtebehoefte
kraggenburg
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

2.000

1.733
1.000

999
0
2015

989 1.029
1.064 1.079
2018
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2021

2024

1.079
2027

2030

2035

2040

2045

2050

Huisvesting Primair Onderwijs
Luttelgeest
2.000

1.476

1.476

1.476

1.476

1.476

1.000
1.240 1.245
1.250
0
2015

2018

2021

1.215

2024

1.235

Ruimtebehoefte
Luttelgeest
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

1.476

1.235

2027

1.476

1.235

2030

1.476

1.235

2035

2040

1.235

2045

Huisvesting Primair Onderwijs
Marknesse
2.789

3.000

2.789

2.789

2.789

2.000
1.000

2.325

0
2015

2.280

2018
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2.330

2021

2.406

2024

2.789

2.466

2027

1.476

1.235

2050

Ruimtebehoefte
Marknesse
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

2.789

2.466

2030

1.476

2.789

2.466

2035

2.789

2.466

2040

2.789

2.466

2045

2.789

2.466

2050

Huisvesting Primair Onderwijs
Nagele

Ruimtebehoefte Nagele
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

3.000
2.030

2.030

2.030

2.000
1.000

1.225

0
2015

1.175

2018

1.175

2021

2.030

1.165

2024

2.030

1.165

2027

2.030

1.165

2030

2.030

1.165

2035

2.030

1.165

2040

Huisvesting Primair Onderwijs
Rutten

2.030

1.165

2045

1.165

2050

Ruimtebehoefte Rutten
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

2.000
1.627

1.627

1.627

1.627

1.627

1.000
1.129
0
2015

1.104

2018
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1.094

2021

1.069

2024

1.064

2027

1.627

1.064

2030

2.030

1.627

1.064

2035

1.627

1.064

2040

1.627

1.064

2045

1.627

1.064

2050

Huisvesting Primair Onderwijs
Tollebeek

Ruimtebehoefte
Tollebeek
Feitelijk aanwezige
gebouw m²'s

2.000

1.825
1.000

1.873 1.837
1.822

0
2015

1.777 1.757
1.757

2018
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2021

2024

2027

2030

2035

2040

2045

2050

Overzicht Onderwijsgebouwen en aanwezige m²’s

MOP

Onderhoud
Totaal

11401
11402
11403
11404
11405
11406
11408
11409
11410
11411
11412
11413
11414
11415
11416
11418
11420
11421
11422
11423
11424
11425
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11434
11435
11436
11437
11438
11439
11441
11442
11444
11445
11446

Hoefbladstraat 1a
Roderik v Voorst
Keerkring
Zvensprong
Windkracht 10
De Wending
De Klipper
De Driesprong
De Pionier
De Regenboog
Titus Brandsma
ir. Minderhoud
De Springplank
De wegwijzer
De Triangel
Het Kompas
Alewijnstraat 4a
De Lichtboei
Dep Lichtboei,
Diezestraat
De Schalmei
De Rank
De Zeester
Het Lichtschip
Klimop
OP de Wieken
De Regenboog
Sjaloom
De Klimboom
Geneveplein (Z'bloem)
Europalaan (Z'Bloem)
Eben Haëzerschool
St. Josephschool
Albert Schweitzerschool
Mariaschool Marknesse
De Lichtwachter
De Horizon
Mariaschool Tollebeek
Jan Roothaan
Paulusschool
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m2's
1007
1240
885
1610
1130
559
603
873
1217
795
1260
587
732
1860
1373
1230
1189
1189
783
873
1423
1214
770
745
742
873
1610
1660
1382
1218
1246
1308
634
516
763
493
493
754

11447
11448
11449
11450
11451

De Planthof
De Ark
Espelerweg (Z'bloem)
Koperwiek
K. Julianaschool/Carroussel
Exp.vat Skagerrak 7
TOTAAL
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1446
884
1295
1385
1100
38.242

