
 
 
 
 
 

Emmeloord, 22 oktober 2013. 
 
Onderwerp 

Beschikbaarstellen financiële middelen voor het Programma Onderwijshuisvesting 2014. 
 
Advies raadscommissie 
[Advies]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1.  Kennisnemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2014 en het   
     verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 7 oktober 2013. 

2.  een budget van totaal € 1.599.549 beschikbaarstellen ten behoeve van de 
     uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2014. 
3.  de 2e wijziging van de programmabegroting 2014 vaststellen. 
 
Doelstelling 

Als gemeente door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen zorg te 
dragen voor adequate huisvesting ten behoeve van het onderwijs.  
 
Inleiding 

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt jaarlijks het Programma en Overzicht 
huisvesting onderwijs vast. Op dit moment gaat het om het Progamma 2014. 
Het college toetst de aanvragen daarbij aan: 
• leerlingenprognoses; 
• de onderhoudsplanningen; 
• diverse mogelijkheden om de voorziening uit te voeren 
• de beoordelingscriteria uit de onderwijswetten en de verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder 2008; 
• de financierings- en verantwoordelijkheidsstructuur in en van het onderwijs voor 

zover dit leidt tot een weigeringgrond op aanvragen; 
• Ook wordt gekeken of er geen sprake is van “weigeringgronden zoals opgenomen in 

de wet. 
 
Is er sprake van een recht op een voorziening en is er geen weigeringgrond dan wordt de 
voorziening op het programma geplaatst. Is er sprake van een weigeringgrond dan komt 
de aanvraag op het overzicht. De mogelijkheid tot het aanvragen van voorzieningen is 
vastgelegd in de wetten op het onderwijs (WPO, Wet op de expertisecentra en de WVO).  
 
Argumenten 

1. Aanvragen van schoolbesturen die voldoen aan de wettelijke vereisten leiden tot de 

wettelijke plicht tot vaststelling van een Programma en Overzicht.  
Er zijn tientallen aanvragen binnengekomen voor voorzieningen in de huisvesting die 
behandeld zijn en waarop wij een besluit hebben genomen. 
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2. De raad is het bevoegde orgaan om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor 

de voorzieningen die door het College op het Programma zijn geplaatst; 
In dit voorstel worden de verschillende dekkingen voor de gevraagde investeringen 
aangegeven. 
 

3. De schoolbesturen hebben met het Programma en Overzicht 2014 ingestemd. 

In het OOGO (op overeenstemming gericht overleg), gehouden op 7 oktober 2013, 
hebben de schoolbesturen hun instemming betuigd met de opgevoerde investeringen en 
de motiveringen rondom de afgewezen aanvragen die in het Overzicht zijn opgenomen. 
 
*  Financiën 
In het Programma zijn de volgende totalen als investeringen opgenomen. Het rentetarief 
is 4,%, terwijl de afschrijvingen voor OLP en Meubilair 20 jaren is. Voor onderhoud en 
overige uitgaven wordt de last in één keer ten laste van de reserveringen gebracht.  
 
Voor de financiële dekking: 

afschr.termijn Investering jaarlast 1e jaar 

40-jarig 
(uitbreiding/bouw)  €                        0  €                      0  

20-jarig (meubilair)  €                   91.743   €               8.257  

1-jarig (onderhoud)  €             1 .346.277 1.346.277            

overig eenmalig (huur)  €                   27.841   €                     27.841  

overig divers 1x+20 jr.  
budget IKC 
aanpassing 

BMI/E'werda 
Voorber.budget € 133.688 €                    133.688 

Totaal  €             1.599.549   €                 1.516.063 

 
De benodigde budgetten blijven binnen het totaal dat beschikbaar is volgens het 
Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2010-2018. Alle voor 2014 opgenomen bedragen 
kunnen worden opgevangen binnen het vastgestelde Financieel Kader 2010-2018.  
 
Specifieke opmerkingen over de verschillende onderdelen van het Programma zijn 
verwerkt in bijlage 1. 
 
Kanttekeningen 

geen 
 
Planning/uitvoering 

Na uw besluitvorming betreffende de beschikbaarstelling van de budgetten voor het 
Programma 2014 zullen de beschikkingen betreffende de gevraagde voorzieningen 
binnen 2 weken naar de schoolbesturen worden gezonden. 
 
Bijlagen 

• Programma en Overzicht 2014. 
• Verslag OOGO, 7 oktober 2013 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
Portefeuillehouder : W.R. Ruifrok 
Steller : dhr. R.A.P.E. Brull; 32 66; r.brull@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013, 
no. 14378-1; 
 
gelet op artikel artikelen nn wet op Promair onderwijs 
 

B E S L U I T: 
 
1. kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2014 en het   
     verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 7 oktober 2013; 

 
2.  een budget van totaal € 1.599.549 beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
     uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2014; 
 
3.  de 2e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen;  
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
Van 9 december 2013. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


