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Inleiding 
 

Programma & Overzicht Voorzieningen huisvesting Onderwijs 2018 

 
 
In de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs speelt de 
gemeente een centrale rol. De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk 
voor schoolgebouwen waar het prettig is om in te leren en te werken. Sinds 1 januari 2015 
ontvangen de schoolbesturen van het primair -en speciaal onderwijs rechtstreeks van het 
Rijk het budget voor het buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen. Voor het klein 
– en ad hoc onderhoud was dit altijd al het geval. Door deze doordecentralisatie zijn de 
schoolbesturen zelf verantwoordelijk geworden voor al het onderhoud aan de 
schoolgebouwen. Ter uitvoering van de wettelijke taak blijft de gemeente wel 
verantwoordelijk voor investeringen in nieuwbouw en uitbreiding van onderwijscapaciteit en 
voor de kosten van verzekering, gymaccommodaties, schades, e.d., alsmede 
constructiefouten, niet voortvloeiende uit uitgevoerd (groot)onderhoud.  
Het programma en overzicht onderwijshuisvesting bevat de jaarlijks, door de schoolbesturen 
ingediende aanvragen, voor huur, capaciteitsuitbreiding of nieuwbouw van scholen. Zo 
worden in 2018 middelen beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen voor ondermeer 
uitbreiding eerste inrichting, constructiefouten, huur sportvelden, huurvergoeding sporthal en 
vergoeding voor het gebruik van het MT lokaal ( Motorisch Therapielokaal). De aanvragen 
voor nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van scholen zijn voor 2018 en volgende jaren 
vertaald in het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) van 2018-2029. 
Vorenstaande is in afwijking wat normaliter het geval is en zijn de gevraagde middelen voor 
nieuwbouw, uitbreiding en renovatie zijn daarom nu niet opgenomen in het Programma 
Onderwijshuisvesting 2018.  
Uitzondering hierop is nieuwbouw van de twee basisscholen in Rutten, als onderdeel van een 
MFA. De aanvraag hiervoor is vorig jaar opgenomen en toegekend in het programma OHV. 
Aangezien de uitvoering betrekking heeft op 2018/2019, is het bijbehorende budget vorig 
jaar niet in het programma 2017 opgenomen. De normatieve vergoeding voor nieuwbouw 
van de twee scholen in Rutten is nu opgenomen in programma 2018. 
De definitieve afweging, prioritering, fasering en besluitvorming ten aanzien van 
“vervangende” nieuwbouw, renovatie, uitbreiding, herhuisvesting op een andere locatie of 
inzet van een bestaand gebouw evenals de financiële consequenties hiervan, vindt plaats 
binnen het project “Voorzien in Vastgoed”. Hiermee kunnen deze besluiten integraal 
afgewogen worden op basis van een compleet beeld van de investeringen in het totale 
vastgoed van de gemeente Noordoostpolder. Het IHP voor het primair, voortgezet en speciaal 
onderwijs maakt onderdeel uit van het project Voorzien in Vastgoed. De ingediende 
aanvragen die in deze categorie vallen worden vertaald in het Uitvoeringsplan behorend bij 
Voorzien in Vastgoed/het IHP, dat eind 2017 wordt voorgelegd aan de raad. De ingediende 
aanvragen zijn wel opgenomen in het overzicht, maar voor de verdere inhoudelijke 
behandeling hiervan wordt verwezen naar het IHP. 
De aangevraagde voorzieningen zijn in eerste instantie besproken met alle schoolbesturen in 
het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Het verslag van deze bespreking is 
bijgevoegd. De voorzieningen worden na besluitvorming in de gemeenteraad uitgevoerd door 
het college. 
 
Het programma 2018 bevat de nodige uitgaven voor de hieronder weergegeven categorieën 
voorzieningen: 

I. Nieuwbouw, uitbreiding en renovatie  € 1.711.144 (onderdeel IHP) 
II. Huur/medegebruik nood/tijdelijke lokalen ( onderdeel IHP)  
III. Huur sportvelden € 39.218,56 
IV. Huur Bosbadhal € 19.489,24 
V. Instandhouding openbare speelplaatsen/pleinen € 15.528,00 
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VI. Eerste inrichting OLP/Meubilair € 24.906,55 
VII. Onderhoud gymzalen in 2018 n.v.t.  
VIII. Herstel constructiefouten beglazing € 27.027,00 
IX. Onderzoek in 2018 n.v.t. 
X. Vergoeding gebruik Motorische Therapie lokalen € 39.334,34 

 

Kader 

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van de wet- en gemeentelijke 
regeling en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder. 
 
Overzicht en Programma 

In het overzicht OHV 2018 zijn de afgewezen aanvragen opgenomen. 
In het programma OHV 2018 zijn alle toegekende aanvragen opgenomen. 
 
Argumenten en afwegingen 

In het Programma OHV 2018 is op hoofdlijnen aangegeven welke voorzieningen zijn 
goedgekeurd. Daarbij zijn de vergoedingsbedragen met een korte omschrijving in beeld 
gebracht. Op elke aanvraag die is opgenomen in het programma, volgt na besluitvorming van 
uw college en de beschikbaarstelling van de budgetten door de raad, een beschikking met 
een korte toelichting op de voorziening. De aanvragen betreffende nieuwbouw, uitbreiding en 
renovatie worden meegenomen in de integrale afwegingen binnen het project  Voorzien in 
vastgoed / IHP en zijn voor de volledigheid in dit programmaboek wel op het overzicht 
geplaatst. Hierbij is kort aangegeven waarom deze aanvragen voor dit moment zijn 
afgewezen. 
 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Gemeente en schoolbesturen voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het 
jaarlijks op te stellen overzicht en programma onderwijshuisvesting. Veelvuldig vindt 
bilateraal overleg plaats tussen schoolbesturen en gemeente over de ingediende aanvragen 
en de voorgenomen beslissingen daarop. Het is niet altijd mogelijk om op alle onderdelen van 
het programma overeenstemming te bereiken. Het advies van het OOGO over het 
programma en het overzicht wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Financiële consequenties 

Een financiële aanspraak van het betrokken schoolbestuur op de gemeente berust op de 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor de voorziening onderwijshuisvesting. De 
aangevraagde voorzieningen worden getoetst aan de wettelijk voorschriften en aan nieuwe 
feiten en omstandigheden ten aanzien van de voorzieningen die in het Programma OHV 2018 
zijn opgenomen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en vervolgens 
gehouden voor 1 oktober van het betreffende programmajaar de opdrachten te verstrekken 
dan wel te hebben afgerond. Zoniet dan vervalt de afgegeven beschikking of er moet uitstel 
worden angevraagd. 
Ook is het mogelijk dat schoolbestuur en gemeente overeenkomen dat de gemeente als 
zogenoemd bouwheer optreedt. De financiële middelen (kader) blijven in dat geval bij de 
gemeente. 
 
Exploitatie 

De aanvragen van schoolbesturen voor dit deel betreft onder andere de jaarlijkse vergoeding 
voor speelplaatsen/pleinen, vergoeding voor constructiefouten,  huur sportterrein voor 
bewegingsonderwijs, gebruik van het Motorisch Therapielokaal , huur sporthal en eerste 
inrichting, onderwijsleerpakket en meubilair. 
 
Indexering 

De normbedragen behorende bij deze voorzieningen zijn gebaseerd op gegevens over 2017 
omdat de indexatie op de normen van 2018 nog niet bekend zijn. Zodra de indexatie bekend 
is zal dit net als voorgaande jaren toegepast worden. 
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Te honoreren voorzieningen 

Het totaal bedrag van de te honoreren voorzieningen in het Programma OHV 2018 bedraagt 
€ 1.876.647,69  
Hiervan betreft € 113.570,14 betreft een jaarlijkse terugkerende last. De onderstaande tabel 
geeft de specificatie van de voorzieningen weer naar investering en exploitatie. 
 
 
 
 
Voorzieningen                 Investeringen      Exploitatie  
 
Openbare Speelplaatsen/pleinen     € 15.528,00 
Huur extra lokalen         x 
Onderhoud Gymzalen                              x 
Huur sportvelden       € 39.218,56 
Huurvergoeding Sporthal      € 19.489,24  
MT lokaal        € 39.334,34 
Uitbreiding eerste inrichting   €     24.906,55 
Nieuwbouw     € 1.711.144,00 zie  programma 2018 
Uitbreiding      idem 
Grondkosten      idem 
Renovatie 
Constructiefouten: 
Vergoeding Beglazing Zevensprong         €     27.027,00     
 
 
Overige consequenties 

De uitvoering van het Programma OHV 2018 is de verantwoordelijkheid van de verschillende 
schoolbesturen. Bij de afrekening van de verschillende voorzieningen controleert de 
gemeente of de toegekende voorzieningen ook zijn uitgevoerd.  
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Toegekende aanvragen Programma OHV 2018: 
 

1. GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag   : Verseon 459579 
Bevoegd gezag     : Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Koperwiek  
Adres bestuur     : Distelstraat 1, 8302 BX  
Brinnummer      : 10OF 
Aanvraag: 

1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket voor 60 m2 ( 12 lln)  
 
2. GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag   : Verseon 459579 
Bevoegd gezag    : Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Klimboom  
Adres bestuur    : Distelstraat 1, 8302 BX  
Brinnummer     : 16TH 
Aanvraag: 

Vergoeding voor gebruik van het motorisch therapielokaal. 
 

3. GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 459579 
Bevoegd gezag     : Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De vergoeding instandhouding openbare 
speelpleinen voor 14 scholen. 
Adres bestuur     : Distelstraat 1, 8302 BX  
Brinnummer      : divers 
 

4. GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon  
Bevoegd gezag     : Stichting Christelijk speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs voor de Noordoostpolder e.o. 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Zonnebloem 
Adres bestuur     : Europalaan 148, 8303 GM  EMMELOORD 
Brinnummer      : 14 WS 
Aanvraag: 
Vergoeding voor gebruik van het motorisch therapielokaal. 
 

5. GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 501890 
Bevoegd gezag     : Samenwerkingsstichting Scholengroep  
           Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en  
           Lemsterland          
School waarvoor aanvraag is ingediend : Bonifatiusmavo   
Adres       : Prof. Lorentzstraat 3, 8302 AS, Emmeloord 
Brinnummer      : 02 KR 
Aanvraag: 

Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze 
huur, voor De Bonifatiusmavo. 
 

6. GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 472417 
Bevoegd gezag     : Vereniging voor Protestants Christelijk  
            Voortgezet onderwijs voor Noordoostpolder  
School waarvoor aanvraag is ingediend : Emelwerdacollege   
Adres       : Peppellaan 1  
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             8302 AL Emmeloord 
Brinnummer      : 02 JG 
Aanvraag: 

Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze 
huur, voor het Emelwerdacollege. 
 

7. GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 501890 
Bevoegd gezag     : Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs   
School waarvoor aanvraag is ingediend : Zuyderzee College   
Adres       : Postbus 27, 8300 AA  Emmeloord 
Brinnummer      : 20 CR 
Aanvraag: 

Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze 
huur, voor het Zuyderzeecollege. 
 

8. GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 501890 
Bevoegd gezag     : Onderwijsgroep Eduvier        
School waarvoor aanvraag is ingediend : Optimist 
Adres       : Hoefbladstraat 1a en Jhr.O. Alewijnstraat 4 
Brinnummer      : 23HU 
Aanvraag  

Huurvergoeding maximaal 39 lesuren bewegingsonderwijs in de Bosbadhal voor De 
Optimist 

 
9. GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 369908/371715 
Bevoegd gezag     : AVES 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Zevensprong 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 14 YR 
 
Aanvraag 

De beglazing in de kozijnen vertoont thermische breuk als gevolg van foutief geplaatste zon-
/warmte werende folie 
 

10. GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag   : Verseon 459085/459112 
Bevoegd gezag     : AVES 
School waarvoor aanvraag is ingediend : Albert Schweitzer 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 06JS 
Ingediende aanvraag (Verseon 459085/459112) 
Aanvraag 

De eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket voor 125 m2.  
 

11. Ambtelijk opgevoerd voor Programma OHV 2018 

Aanvraag: 
Vervangende nieuwbouw voor SWS Paulusschool en CBS De Sjaloom in Rutten. 
De aanvraag hiervoor is vorig jaar opgenomen en toegekend in het programma OHV. 
Aangezien de uitvoering betrekking heeft op 2018/2019, is het bijbehorende budget vorig 
jaar niet in het programma 2017 opgenomen. De normatieve vergoeding voor nieuwbouw 
van de twee scholen in Rutten is nu opgenomen in programma 2018. 
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Afgewezen aanvragen / doorgeschoven aanvragen geplaatst op het Overzicht OHV 2018: 
Nieuwbouw, uitbreiding of herhuisvesting met eventueel renovatie op of bij  een andere 
locatie en eventuele inzet  in een bestaand gebouw evenals de financiën vindt plaats binnen 
het project “Voorzien in Vastgoed” . 
 

 GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 459209/459274 
Bevoegd gezag     : VGPO Accretio 
School waarvoor aanvraag is ingediend : GBS De Planthof 
Adres       : De Fjord 44,  Emmeloord 
Brinnummer      : 03 KT 
Aanvraag: 
Renovatie in plaats van vervangende nieuwbouw van het hoofdgebouw van hoofdvestiging. 

 

Volgnummer aanvraag : (Verseon 372904/ 373109) 
School waarvoor aanvraag is ingediend: De Optimist  
Vervangende nieuwbouw voor huisvesting van SO De Optimist 
Dit een herhalingsaanvraag idem programmajaar 2017. 

 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 459085/459112 
Bevoegd gezag     : AVES 
School waarvoor aanvraag is ingediend : Albert Schweitzer Betreft uitbreiding van het 
hoofdgebouw. 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 06JS 

 

GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 500977/501055 
Bevoegd gezag     : AVES/SCPO 
School waarvoor aanvraag is ingediend : Renovatie en uitbreiding schoolgebouw i.v.m. 
samenvoeging De Klipper en de Rank Luttelgeest 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 15 QD De Klipper 
        : 13 FE  De Rank 

 

GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 459085/459112 
Bevoegd gezag     : AVES 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Klipper medegebruik voor 95m2. 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 15QD 
Ingediende aanvraag (Verseon 459085/459086) 

 

GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag   : Verseon 459579 
Bevoegd gezag     : Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Koperwiek Medegebruik voor 364 m2 
Adres bestuur     : Distelstraat 1, 8302 BX  
Brinnummer      : 10OF 
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De aanvragen toegelicht. 
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GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag   : Verseon 459579 
Bevoegd gezag     : Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Koperwiek  
Adres bestuur     : Distelstraat 1, 8302 BX  
Brinnummer      : 10OF 

Aanvraag: 

1. 1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket voor 60 m2 ( 12 lln) € 8.077,80; 
2. Medegebruik voor 364 m2 
 

Besluit: de aanvraag onder 1.  te honoreren. 
 

Motivering/Toelichting 

Er is sprake van uitbreiding van het aantal leerlingen. In 2016 heeft de school 174 leerlingen 
geteld en in 2017 zijn er 186 leerlingen. Een toename van 12 leerlingen.  
Voor elke m2 BVO ( 5,03 * 12= 60) * € 134,63.  In dit geval zijn de leerlingen aanwezig en 
hebben zij zowel meubilair (tafels  stoelen) als leermiddelen (boeken) nodig. De aanvraag is 
derhalve gerechtvaardigd. 
 

Bepaling vaststelling financiële vergoeding: 

De Verordening koppelt de toekenning van de voorziening 1e 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 1e inrichting. In ieder 
geval voorzover er voor deze leerlingen nog niet eerder 1e inrichting is vergoed. 
 
 
Toewijzingsgrondslag leer- en hulpmiddelen 

Toegestane uitbreiding (m²) Bedrag (€ ) / m² (norm2017) Resultaat 

60 m²  134,63  € 8.077,80 
Conclusie: 

Een vergoeding beschikbaar stellen voor de toegekende voorziening van € 8.077,80 
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GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 459579 
Bevoegd gezag     : Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
School waarvoor aanvraag is ingediend  : De Klimboom  
Adres bestuur     : Distelstraat 1, 8302 BX  
Brinnummer      : 16TH 

Aanvraag: 

Vergoeding voor gebruik van het motorisch therapielokaal. 
 
Besluit: de aanvraag honoreren 
 

Motivering/Toelichting 

Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Noordoostpolder 2015 en de Wet op de Expertisecentra heeft uw schoolbestuur recht op 
een vergoeding voor het motorisch therapielokaal De Klimboom. 
 
Uitgangspunten 
• Het bedrag is de vergoeding voor onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw; 
• De materiële instandhouding plus een vergoeding voor de vervanging en aanpassing van 
onderwijsleerpakket en meubilair. 
• De hoogte van de vergoeding hangt af van het Stichtingsjaar van de accommodatie 
en de oppervlakte van de zaal; 
• De vergoeding is een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld klokuur 
  van 60 minuten; 
• De vergoeding is berekend op basis van prijspeil 2017. 

Berekening Prijspeil 2017: 
Stichtingsjaar accommodatie: 1982 
Omvang accommodatie: 120 m2 
Variabele vergoeding per 60 minuten € 441,99 
Vaste vergoeding 2017: € 3.688,69 
 
Aantal groepen 2017/2018: 8 
Aantal klokuren eigen MT-lokaal: 18 klokuur/week (=24 lesuur à 45 minuten) 
Aantal groepen 2016/2017 (1.10): 9 
Aantal klokuren eigen MT-lokaal:  20 klokuur/week (= 27 lesuur à 45 minuten) 

Toelichting: 
Het kalenderjaar 2017 valt uiteen in twee schooljaren. Voor de beide schooljaren is voor 
het berekenen van het aantal leerlingen en de uren bewegingsonderwijs een 
verschillende teldatum toepasselijk. Het schooljaar 2017/2018 gebruikt de voorafgaande 
teldatum 1.10.2016.  

Vergoeding deel 1, 2017 
Klokuren schooljaar 2016/2017 
Variabele vergoeding7/12 20 €   441,99 € 5.156,55  
Vaste vergoeding 7/12 20/26 € 3.688,69 € 1.655,18  
Subtotaal 1      € 6.811,73  
 
Vergoeding deel 2, 2017 
Klokuren schooljaar 2017/2018 
Variabele vergoeding5/12 18 €   441,99 € 3.314,93 
Vaste vergoeding 5/12 20/26 € 3.688,69 € 1.182,27  
Subtotaal 2      € 4.497,20 
TOTAAL                € 11.308,93 
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GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 459579 
Bevoegd gezag     : Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De vergoeding instandhouding voor openbare 
speelpleinen voor 14 scholen. 
Adres bestuur     : Distelstraat 1, 8302 BX  
Brinnummer      : divers 

Aanvraag:  

De vergoeding voor de instandhouding van openbare speelpleinen basisscholen is voor 2017  
uitgevoerd. ( is een jaarlijkse reguliere gangbare bekostigingswijze die in de gemeente 
Noordoostpolder wordt gehanteerd). Aangezien dit een budget is wat ten laste komt van het 
onderwijshuisvestingsbudget wordt het budget voor 2018 in het programma opgenomen. 
Voor 2018 wordt een totaal bedrag opgenomen van € 15.528,=. Het deel wat hiervan 
beschikbaar wordt gesteld voor SCPO wordt apart berekend en zal opgenomen worden in de 
af te geven beschikking. 
 
** Er is dit jaar gekozen voor een meer integrale benadering door het bestaande beleid onder  
te brengen in het programmaboek 2018. Er zijn momenteel 35 openbare toegankelijke 
speelpleinen. ( na schooltijd te gebruiken door “de buurt”. ) 
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GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon  

Bevoegd gezag     : Stichting Christelijk speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs voor de Noordoostpolder e.o. 

School waarvoor aanvraag is ingediend : De Zonnebloem 
Adres bestuur     : Europalaan 148, 8303 GM  EMMELOORD 
Brinnummer      : 14 WS 
 

Aanvraag: 
Vergoeding voor gebruik van het motorisch therapielokaal. 
 

Besluit: de aanvraag honoreren 
 
Motivering /Toelichting 

Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Noordoostpolder 2015 en de Wet op de Expertisecentra heeft uw schoolbestuur recht op 
een vergoeding voor het motorisch therapielokaal van de Zonnebloemschool. 
 
Uitgangspunten 
• Het bedrag is de vergoeding voor onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw; 
• De materiële instandhouding plus een vergoeding voor de vervanging en aanpassing van 
onderwijsleerpakket en meubilair; 
• De hoogte van de vergoeding hangt af van het Stichtingsjaar van de accommodatie 
en de oppervlakte van de zaal; 
• De vergoeding bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld klokuur 
  van 60 minuten; 
• De vergoeding accommodatie Genèveplein 
 

Stichtingsjaar accommodatie: 1970 
Omvang accommodatie: 124 m2 
Variabele vergoeding per 60 minuten € 441,99 
Vaste vergoeding 2017: € 3.688,69 
Aantal groepen 2017/2018: 21 
Aantal klokuren eigen MT-lokaal: 48 klokuur/week (=64 lesuur à 45 minuten) 
Aantal groepen 2016/2017 (1.10): 21 
Aantal klokuren eigen MT-lokaal: 48 klokuur/week (=64 lesuur à 45 minuten) 
 

Toelichting: 

Het kalenderjaar 2017 valt uiteen in twee schooljaren. Voor de beide schooljaren zijn voor 
het berekenen van de het aantal leerlingen en de uren bewegingsonderwijs 
verschillende teldatum toepasselijk. Het schooljaar 2017/2018 gebruikt de voorafgaande 
teldatum 1.10.2016. Voor het schooljaar 2016/2017 wordt de voorafgaande teldatum 
van 1.10.2015 gehanteerd. 
 
Vergoeding deel 1, 2017 
Klokuren schooljaar 2016/2017 
Variabele vergoeding 7/12 48 €   441,99 € 12.375,72 
Vaste vergoeding 7/12 48/26 € 3.688,69 € 3.972,44 
Subtotaal 1  € 16.348,16 
 
Vergoeding deel 2, 2017 
Klokuren schooljaar 2017/2018 
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Variabele vergoeding 5/12 48 €   441,99 € 8.839,80 
Vaste vergoeding 5/12 48/26 € 3.688,69 € 2.837,45 
Subtotaal 2  €11.677,25 
TOTAAL      € 28.025,41 
GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 501890/501903 
Bevoegd gezag     : Samenwerkingsstichting Scholengroep  
           Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en  
           Lemsterland          
School waarvoor aanvraag is ingediend : Bonifatiusmavo   
Adres       : Prof. Lorentzstraat 3, 8302 AS, Emmeloord 
Brinnummer      : 02 KR 

Aanvraag: 

Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze 
huur, voor De Bonifatiusmavo. 
 

Besluit: 
Toekennen van een vergoeding voor bewegingsonderwijs buiten voor: 
73 lesuren van 45 minuten (55 klokuren) gebruik van de gemeentelijke sportvelden incl. 
kleedaccommodatie 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 73 lesuren van 45 minuten (55 klokuur) per week gebruik van de 
gemeentelijke sportvelden incl. kleedaccommodaties gedurende 8 weken. Tarief is € 21,04 
per klokuur. (VNG 2017) 
De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de gemeente conform de 
systematiek van de verordening bedraagt € 9.257,60   
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GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 472417 
Bevoegd gezag     : Vereniging voor Protestants Christelijk  
            Voortgezet onderwijs voor Noordoostpolder  
School waarvoor aanvraag is ingediend : Emelwerdacollege   
Adres       : Peppellaan 1  
             8302 AL Emmeloord 
Brinnummer      : 02 JG 

Aanvragen: 

Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze 
huur, voor het Emelwerdacollege. 
 

Besluit: 
Toekennen van een vergoeding voor bewegingsonderwijs buiten voor 115 lesuren ( 86 
klokuren) gebruik per week van de gemeentelijke sportvelden incl. kleedaccommodatie 
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 115 lesuren (86 klokuur) per week gebruik van de gemeentelijke sportvelden 
incl. kleedaccommodaties gedurende 8 weken. Tarief is € 21,04 per klokuur. (VNG 2017) 
De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de gemeente conform de 
systematiek van de verordening bedraagt € 14.475,52  
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GEGEVENS AANVRAGER: 
Volgnummer aanvraag    : Verseon 501890/501903 
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: 
Toekennen van een vergoeding voor bewegingsonderwijs buiten voor 138 lesuren (92 
klokuren) per week gebruik van de gemeentelijke sportvelden incl. kleedaccommodatie 
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 138 lesuren (92 klokuren) per week gebruik van de gemeentelijke 
sportvelden incl. kleedaccommodaties gedurende 8 weken. Tarief is € 21,04 per klokuur. 
(VNG 2017) 
De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de gemeente conform de 
systematiek van de verordening bedraagt € 15.485,44. 
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GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 501890 
Bevoegd gezag     : Onderwijsgroep Eduvier        
School waarvoor aanvraag is ingediend : Optimist 
Adres       : Postbus 2344, 8203 AH Lelystad 
Brinnummer      : 23HU 

Aanvragen  
Huurvergoeding maximaal 39 lesuren bewegingsonderwijs in de Bosbadhal voor De 
Optimist 

 

Besluit: 
De Optimist toekennen: 
39 lesuren van 45 minuten (29 klokuren) gebruik van de gemeentelijke Bosbadhal incl. 
kleedaccommodatie per week gedurende het gehele kalenderjaar 2018 (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 39 lesuren van 45 minuten (29 klokuren) 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 € 19.498,24 
 

Berekening: 
Vast bedrag = € 3312,59 en variabel bedrag is € 584,87  
3312,58 / 38 weken * 29 klokuren= €    2528,01 
584,87 * 29 klokuren +        = € 16.961,23 
Totaal`          = € 19.489,24 
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GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 369908/371715 
Bevoegd gezag     : AVES 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Zevensprong 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 14 YR 

 

Aanvraag: 

De beglazing in de meeste kozijnen vertoont thermische breuk als gevolg van foutief 
geplaatste zon-/warmte werende folie. 
 
Besluit: 

De aanvraag gedeeltelijk honoreren.  
 
Motivering/toelichting: 

In het overleg van 15 november 2016 met het schoolbestuur overeengekomen dat de 
ingediende aanvraag voor o.b.s. De Zevensprong opnieuw mag worden opgevoerd  
( ambtelijk) voor het jaar 2018. Afgesproken is dat wij voor het programmajaar 2018 50% 
van de beglazing gaan vergoeden na overlegging van drie offertes. Het bestuur heeft 
gekozen voor de offerte van Ijsselglas.  De reden om af te wijken van datgene wat gesteld 
stond in het overzicht van 2017 is dat er als gevolg van gewijzigde inzichten in dit specifieke 
geval sprake is van een bijzondere omstandigheid die de besluitvorming rechtvaardigd. 
 
Het benodigde krediet is € 27.027,00. Hierbij is uitgegaan van de gekozen offerte die het 
schoolbestuur heeft overlegd. 
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GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 459085/459112 
Bevoegd gezag     : AVES 
School waarvoor aanvraag is ingediend : Albert Schweitzer 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 06JS 
 

Aanvraag: 

Vergoeding eerste inrichting ten behoeve van extra leerlingen. 
 

Besluit: De aanvraag te honoreren. 
 
Motivering/toelichting: De eerste inrichting voor elke m2 bvo € 134,63. 
De leerlingentelling op 1-10-2016 en de prognose voor de komende 15 jaar geven aanleiding 
voor het aanvragen van een permanente uitbreiding van 595 m2 BVO. Daarnaast heeft het 
bestuur een eerste inrichting olp en meubilair aangevraagd t.b.v. 125 m2. 
 

 
Toewijzingsgrondslag leer- en hulpmiddelen 

Toegestane uitbreiding (m²) Bedrag (€ ) / m² (norm 2017) Resultaat 

125  m² 134,63 € 16.828,75 
 
Het benodigde krediet voor de eerste inrichting beschikbaar stellen € 16.828,75  
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Ambtelijk opgevoerd voor Programma OHV 2018 

 

Aanvraag: 

Vervangende nieuwbouw voor SWS Paulusschool en CBS De Sjaloom in Rutten. 
 

Besluit:  

Budget opnemen in programma OHV 2018. 

 

Motivering / toelichting  

AVES en SCPO hebben in 2016 een aanvraag ingediend voor vervangende huisvesting van de 
basisscholen CBS De Sjaloom en SWS Paulusschool binnen een te realiseren kindcentrum in 
Rutten. Deze aanvraag is reeds toegewezen in het programma OVH 2017, waarmee de 
schoolbesturen en de gemeenteraad in 2016 ingestemd hebben. Omdat vernieuwing van de 
onderwijshuisvesting in Rutten naar verwachting nog niet in 2017 zal plaatsvinden, zijn de 
bedragen voor de scholen in Rutten in het programma OVH 2017 opgenomen voor 2018-
2019. Het krediet voor de investering in onderwijshuisvesting in Rutten is nog niet 
beschikbaar gesteld en wordt daarom opgevoerd voor programma OVH 2018.  
 

Uitgangspunten 

• bedrag vergoeding vervangende nieuwbouw 
• verwachte leerlingaantal over 15 jaar  
• twee keer een vaste voet van 200 m² bvo per school 
• de vergoeding is berekend op basis van prijspeil 2016  
 

Totaal normatief budget voor het onderwijsdeel: 1.711.144 euro 
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Overzicht 2018 

 

De hieronder weergegeven aanvragen worden behandeld in het IHP/Voorzien in Vastgoed. 
  

1. GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 459209/459274 
Bevoegd gezag     : VGPO Accretio 
School waarvoor aanvraag is ingediend : GBS De Planthof 
Adres       : Postbus 76, 8300AB EMMELOORD  
Brinnummer      : 03 KT 

Aanvraag: 
Renovatie van het hoofdgebouw van hoofdvestiging. 
 
Het bestuur wil het gebouw voor de Planthof zeker de komende 20 - 25 jaar blijven 
gebruiken. De school wil graag doorgroeien naar een IKC, waarvoor in principe binnen de 
huidige situatie ruimte is. Daarnaast wil de school onderwijskundige aanpassingen aan het 
gebouw omdat dit in de huidige vorm niet tegemoet komt aan de onderwijskundige wensen. 
Het gebouw is niet flexibel aanpasbaar aan onderwijsbehoefte, is ruim 40 jaar oud, in 
redelijke staat van onderhoud, maar gelet op de leeftijd sterk verouderd. Sluit niet meer aan 
bij huidig bouwbesluit, voldoet op geen enkele wijze aan de frisse-scholen standaard, noch 
aan duurzaamheidseisen. Toch ziet het bestuur mogelijkheden om met een grondige 
renovatie het gebouw te upgraden, zodat het weer voldoet aan de huidige bouwbesluit-eisen, 
duurzaam is m.b.t. energiegebruik, onderwijskundig voldoende flexibiliteit biedt en voorlopig 
weer 20 -25 jaar mee kan. 
 
Besluit: 

De gevraagde voorziening af te wijzen maar het verzoek meenemen in de totale integrale 
afweging binnen ViV/ IHP. 
 
Motivering/Toelichting: 

Er wordt een integraal huisvesting plan opgesteld voor de scholen van PO,VO en (V)SO. Dit 
plan wordt in overleg met de schoolbesturen besproken en opgesteld. Aangezien het 
denkbaar is dat ook andere gebouwen zich in eenzelfde situatie bevinden als De Planthof en 
de komende jaren ook in aanmerking komen voor renovatie, moet er afstemming gezocht 
worden met alle schoolbesturen. Een bijkomende factor is dat renovatie thans nog geen 
voorziening in de huisvesting is. Mocht renovatie een plek krijgen in het IHP dan is fasering 
op zijn plaats en dus overleg nodig met alle schoolbesturen. 
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 2. GEGEVENS AANVRAGER 

Volgnummer aanvraag     : (Verseon 372904/ 373109) 
Bevoegd Gezag     : Eduvier 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Optimist  
Vervangende nieuwbouw voor huisvesting van SO De Optimist 
Adres bestuur      : Postbus 2344, 8203 AH Lelystad 
Brinnummer      : 03 KT 
 

Aanvraag: 
Dit een herhalingsaanvraag idem programmajaar 2017. De motivering blijft gelijkluidend. 
De Optimist is gehuisvest in het gebouw van de voormalige Adriaan 
Valeriusschool. Het gebouw dateert van 1958 en is technische in redelijk/matige staat. Er is 
voldoende ruimte (m²’s) voor het huisvesten van de ca 90 leerlingen. Energetisch (energie 
en binnenklimaat) voldoet het gebouw niet tot matig. Functioneel gezien is het gebouw 
verouderd en voldoet gedeeltelijk. 
 
Besluit: 

De gevraagde voorziening voor dit moment weigeren op grond van artikel 98 lid 1 sub f, 
andere gronden dan art 98 lid 1 sub a t/m e. De definitieve besluitvorming “vervangende 
nieuwbouw of herhuisvesting met renovatie op een andere locatie en eventuele inzet van in 
een bestaand gebouw evenals de financiën vindt plaats binnen het IHP/“Voorzien in 
Vastgoed”.  
 

Motivering: 

Vervangende huisvesting is gezien de technische en onderwijskundige staat van het gebouw 
op korte termijn gewenst. Een oplossing voor de huidige huisvesting van SO De Optimist 
vormt onderdeel van het IHP. Deze voorziening krijgt prioriteit in de fasering van 
maatregelen in het IHP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. GEGEVENS AANVRAGER: 
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Volgnummer aanvraag    : Verseon 459085/459112 
Bevoegd gezag     : AVES 
School waarvoor aanvraag is ingediend : Albert Schweitzer 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 06JS 

 
Aanvraag:  

• Permanente uitbreiding van het hoofdgebouw i.v.m. het voornemen van de gemeente 
om de tijdelijke voorziening Expansievat in 2018/2019 te laten verwijderen; 

• De leerlingentelling op 1-10-2016 en de prognose voor de komende 15 jaar geven 
aanleiding voor het aanvragen van een permanente uitbreiding van 595 m2 BVO. 
Daarnaast heeft het bestuur een eerste inrichting olp en meubilair aangevraagd t.b.v. 
125 m2. Zie voor meer info omtrent dit gedeelte van de aanvraag het programma 
2018. 

• Het benodigde krediet voor de permanente uitbreiding is als volgt opgebouwd: 
Startbedrag voor de uitbreiding 115 m2 en groter       €  93.177,96 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 1.241,23    € 738.108,27 

 
Besluit: 

De gevraagde voorziening af te wijzen, maar het verzoek meenemen bij de integrale 
afwegingen binnen het project ViV/IHP.  
 
Motivering: 

Het totale krediet inzake permanente uitbreiding is € 831.286,23. 
Nieuwbouw, uitbreiding of herhuisvesting met eventuele renovatie op een andere locatie en 
eventuele inzet in een bestaand gebouw evenals de financiën vindt plaats binnen het project 
“Voorzien in Vastgoed”( medio 2017). De aanvraag voor uitbreiding is doorgeschoven naar 
het Integraal Huisvestingsplan 2018 e.v. jaren. 
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4. GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 459579 
Bevoegd gezag     : Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Koperwiek  
Adres bestuur     : Distelstraat 1, 8302 BX  
Brinnummer      : 10OF 

 
Aanvraag:  

Medegebruik voor 364 m2 
 
Toelichting/ Motivering: 

In verband met medegebruik  kan vooralsnog verwezen worden naar leegstand elders. De 
uitvoering hiervan mogelijk afhankelijk stellen van het IHP 2018 e.v. jaren. 
 
 

5. GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 459085/459112 
Bevoegd gezag     : AVES 
School waarvoor aanvraag is ingediend : De Klipper 
Adres bestuur     : Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 15QD 
 

Aanvraag: 
Betreft medegebruik voor 95m2 permanent. 
 
Toelichting/ Motivering: 

De genormeerde ruimtebehoefte van de school bedraagt op basis van het aantal leerlingen 
698 m2 BVO. Het schoolgebouw van de Klipper heeft een omvang van 603 m2 BVO. Er is 
uitbreiding van capaciteit nodig. Omdat er op beperkte afstand van het schoolgebouw 
adequate huisvesting beschikbaar is door leegstand in het gebouw van CBS De Rank, wordt 
hiernaar verwezen. Dit betekent dat medegebruik van 95m2 BVO door de Klipper in het 
gebouw van CBS De Rank. 
In verband met medegebruik kan vooralsnog verwezen worden naar leegstand elders. De 
uitvoering hiervan even afhankelijk stellen van het IHP 2018 e.v. jaren. 
 

6. GEGEVENS AANVRAGER: 

Volgnummer aanvraag    : Verseon 500977/501055 
Bevoegd gezag     : AVES/SCPO 
School waarvoor aanvraag is ingediend : Renovatie en uitbreiding schoolgebouw i.v.m. 
samenvoeging De Klipper en de Rank Luttelgeest 
Adres bestuur     :  Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
Brinnummer      : 15 QD De Klipper 
        : 13 FE  De Rank 
 

Aanvraag: Uitbreiding, renovatie en levensduurverlenging bij het gebouw van de Rank 
aangezien de Klipper met de Rank wordt samengevoegd.  De scholen worden samengevoegd 
onder brinnummer 15QD, schoolbestuur AVES. 
  
De scholen De Klipper en De Rank worden samen ondergebracht in het gebouw van de Rank 
en samengevoegd onder het brinnummer 15 QD. Als gevolg van deze samenvoeging is 
uitbreiding, renovatie en levensduurverlenging nodig aan en in het gebouw van de Rank. 
 
Overzicht van het aantal leerlingen en als gevolg daarvan de benodigde m2 BVO. 
Leerlingenaantal ( prognose >15 jaar)    150 leerlingen 
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Norm m2 200+ 5,03 * aantal leerlingen    955 m2 BVO 
Bestaand schoolgebouw de Rank     860 m2 
Uitbreiding schoolgebouw    95 m2 
Uitbreiding t.b.v. kinderopvang    60 m2 
 
Totale aanvraag permanente uitbreiding          155 m2 
 
Besluit:  
De gevraagde voorziening toe te kennen, en  het verzoek mee te nemen bij de integrale 
afweging binnen ViV/IHP 
 
Motivering:  
Het benodigde krediet voor de uitbreiding  m2 BVO    € p/m2          totaal incl. btw 
Uitbreiding                                              155         €1.977,00     € 306.435,00 
Renovatie       860         €  500,00      € 430.000,00 
Totale aanvraag incl. btw                                                           € 736.435,00 
 
Nieuwbouw, uitbreiding of herhuisvesting met eventueel renovatie op of bij  een andere 
locatie en eventuele inzet  in een bestaand gebouw evenals de financiën vindt plaats binnen 
het project “Voorzien in Vastgoed” (medio 2017). Deze aanvraag voor de 
uitbreiding/renovatie bij de Rank is opgenomen in fase 1 van het Integraal Huisvestingsplan 
2018 e.v. jaren. 
 


