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VERSLAG OOGO 
 

VERSLAG OOGO 27 SEPTEMBER 2017 

 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens schoolbesturen: 

Arie de Blois                             Ver. tot verstrekken van basisonderwijs op reformatorische   

                                                 grondslag in NOP e.o. (RBS Eben Haëzerschool) 

Wim Lengkeek                         Florion (GBS De Planthof) 

Kristiaan Strijker                       SCPO  

Leo Breukel                              Aves 

Jil Veenstra                              Onderwijsbureau Meppel 

Aart Reussing                           St. Chr. SO en VSO NOP e.o. (Zonnebloemschool) 

Anne Leijenaar                         Emelwerda College 

Ellen Kruize                              SSVO / Zuyderzee Lyceum en Bonifatius Mavo  

 

Namens gemeente Noordoostpolder  

Hans Wijnants                        wethouder Educatie & Financiën 

Ellen-Jane van Straten            beleidsmedewerker MO / projectleider accommodatiebeleid 

Martijn Kogelman                   projectleider IHP 

Jur Rensema                           beleidsmedewerker onderwijshuisvesting 

Afgemeld Els van Doorn                          Onderwijsgroep Eduvier / (V)SO De Optimist 

Anne Dijk                                 Aeres Praktijkonderwijs 

 

 

1.  Opening 

Hans opent de vergadering.  

 

2.  Mededelingen   

Er zijn geen mededeligen. 

 

3. Verslag OOGO 14 september 2016  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2018 

 

Bijdrage openbare speelpleinen 

Leo Breukel: Waarom is er alleen een bijdrage voor de speelpleinen van SCPO opgenomen in het 

programma 2018? Er is zijn meer openbare speelpleinen dan alleen de pleinen van SCPO.  

Jur Rensema: Er is jaarlijks een totaalbedrag beschikbaar dat wordt verdeeld over alle openbare 

speelpleinen, dus niet alleen over de SCPO scholen. SCPO is echter het enige schoolbestuur dat voor 

2018 een aanvraag heeft ingediend. Het totaalbedrag is daarom in het concept programma nu alleen 

verdeeld over de SCPO-speelpleinen. Als er meer openbare pleinen zijn en de betreffende 

schoolbesturen hier aanspraak op willen maken, wordt het bedrag over meer pleinen verdeeld.  

Afspraak: Gemeente stuurt een overzicht door van alle openbare speelpleinen in Noordoostpolder en 

past de aanvraag van SCPO aan -> het totale jaarbedrag voor openbare speelpleinen wordt 

opgenomen voor 2018 en de verdeling van dit bedrag vindt plaats op basis van het totaal aantal 

openbare speelpleinen. 

 



2 

 

Datum leerlingtelling  

Leo Breukel: Op pagina 9 is het leerlingaantal 2017 opgenomen. Deze is echter nog niet bekend, dus 

dit zal het leerlingaantal volgens de oktobertelling 2016 betreffen. Mogelijk heeft dit effect op de 

normvergoeding voor CBS De Koperwiek voor berekening van de vergoeding 1
e
 inrichting. 

Afspraak: Gemeente checkt leerlingaantallen, teldata en mogelijk effect op aanvraag De Koperwiek. 

 

Berekening vergoeding eerste inrichting 

Leo Breukel: in de aanvraag voor eerste inrichting van RKBS Albert Schweitzer is de normvergoeding 

2016 gehanteerd, terwijl bij de aanvraag voor eerste inrichting van CBS De Koperwiek de 

normvergoeding 2017 is gehanteerd. Waarom is hierin een verschil gemaakt? 

Jur Rensema: Dit is conform de ingediende aanvragen, hierin zijn verschillende normjaren gehanteerd.  

Afspraak: Gemeente en onderwijsbureau Meppel checken de aanvragen. Als er een verschil is dan 

wordt 2017 voor beide aanvragen als normjaar genomen. 

  

Hans bedankt Jur voor het opstellen van het programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2018. 

BESLUIT: Het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2018 wordt, met verwerking van 

de in dit overleg gemaakte opmerkingen, vastgesteld.  

 

5. Tweede versie concept IHP  

De tweede versie van het concept IHP wordt besproken.  De opmerkingen die hierover op 14 

september zijn gemaakt in het informele OOGO zijn overeenkomstig verwerkt in deze aangepaste 

versie. Martijn Kogelman licht voorafgaand aan de bespreking van het document een aantal zaken toe.  

Afspraak: Gemaakte opmerkingen worden verwerkt in het IHP. 

 

6. Vervolgproces 

De komende tijd moet een aantal zaken geconcretiseerd worden: 

 Mogelijkheden financiële dekking 

 Jaarschijven projecten fase 1 (2018-2019-2020) 

 Nader bekijken plannen VO (oa mogelijkheden renovatie De Peppel) 

 

Op maandag 16 oktober wordt de beleidsvisie van het totale accommodatiebeleid Voorzien in 

Vastgoed (VIV) behandeld in de gemeenteraad. Hierin staan de algemene ambitie en beleidskaders 

beschreven.  

 

Op dinsdag 31 oktober is er een themabijeenkomst met het college en directie over het IHP en 

uitvoeringsplan VIV. Hierin wordt het concept IHP voor het eerst gedeeld met het college.  

 

Op donderdag 2 november bespreken gemeente en schoolbesturen het aangepaste IHP met elkaar en 

wordt de terugkoppeling vanuit het college besproken. In dit overleg komt ook het onderdeel 

communicatie aan de orde. 

 

In december willen we de volgende zaken voorleggen aan de gemeenteraad: 

 Programma en Overzicht OHV 2018 

 Meerjaren Uitvoeringsplan VIV  = totaal aan maatregelen in periode 2018-2029 

 IHP      = beleid en maatregelen specifiek voor onderwijs 

 Jaarplan VIV 2018    = alle maatregelen die we in 2018 willen uitvoeren 

 

Afspraak: de gemeente stuurt de planning voor met een overzicht van / voorstel voor onder meer 

besluitvormingsmomenten, momenten informeren achterban, versturen stukken raad, persbericht. 

 

Vervolgafspraak: donderdag 2 november, 09.00u-11.00u, gemeentehuis 
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7. Rondvraag  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

8. Sluiting 

Hans bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

 

 

  


