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Programma
ONDERWIJSHUISVESTING

2014

PROGRAMMA HUISVESTINGSVOORZIENINGEN 2014

Het programma bevat de voorzieningen in de huisvesting die in het jaar 2013 na de
vaststelling van het Programma kunnen worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de
voorzieningen die op het Programma staan, worden toegekend en 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.
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 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).

Aangepast 14.10.2013
No.

PROGRAMMA 2014

bladzijde

12

Ingeboekt
onder
nummer

Prioriteit
Bestuur

Prioriteit 1
2013-001884 Samenw.Stichting
VO NOP en
Lemst. Land

14

2013-001884 Samenw.Stichting
VO NOP en
Lemst. Land

15

20132771/2057

19

School

Bonifatiusmavo

Bonifatiusmavo

Eben Haëzer
Ver. Reform.
Onderwijs in NOP.

2013Stichting Eduvier
001481/1482 Onderwijsgroep

De Optimist (VSO-cl4)

Type

Uitbreiding Huisvesting

Toekenning

Bedrag

verwijzing naar medegebruik, c.q.
ingebruikgeving bestaande accommodatyie

1

1e inrichting met meubilair
en olp

toekennen 1e inrichting o.b.v. 326 m² en
betaalbaar stellen 50% van de berekende
aanspraak

1

Geschikt maken huisvesting
i.v.m. ingebruikgeving

In verband met de verwijzing naar
medegebruik zijn kleine
huisvestingsactiviteiten noodzakelijk

1

Uitbreiding Huisvesting

verwijzing naar medegebruik, c.q.
ingebruikgeving bestaande accommodatyie

1

toekennen 1e inrichting o.b.v. uitbreidingsbehoefte voor 2 groepen leerlingen VSO (11 en
12) op basis van 1.10.2012 met berekening
van 89 m².
uitbetaling 2e deel herrekening voor 1e
inrichting uit Programma 2013
45 Gebruiks(les)uren op gemeentelijke
sportvelden

1

1e inrichting met meubilair
en olp

€

€

24.316,34

€

21

2013-001884 VO NOP en
Lemst. Land

Bonifatiusmavo

1e inrichting met meubilair
en olp
vergoeding huur sport

1

22

2013-001921 Ver. PCVO
NOP

Emelwerdacollege

vergoeding huur sport

96 Gebruiks(les)uren op gemeentelijke
sportvelden

1

23

2013-001628 VO NOP en
Lemst. Land

Zuyderzee College

vergoeding huur sport

119 Gebruiks(les)uren op gemeentelijke
sportvelden

1

1

-

32.668,02

€

-

€

12.515,18

€

54.911,07

€

5.229,00

€

10.758,00

€

11.854,00

€

152.251,61

1

TOTAAL Prioriteit 1
Prioriteit 2
AVES, Stg.
Primair onderwijs

25

2012-MOP
2015 &2016

27

2013-001624 AVES, Stg.
Primair onderwijs

Aangepast 14.10.2013
No.

St. Josephschool

Onderhoud uit MOP 2015 en toekennen van diverse onderhoudsactiviteiten
2016
uit jaren 2015 en 2016

2

De Zevensprong

Onderhoud

2

vervangen 45m1 onderdorpen v/d kozijnen tpv
de begane grond, achterzijde gebouw

€

167.000,00

€

23.086,80

28

2013-001473 AVES, Stg.
Primair onderwijs

Roderik van Voorst

Onderhoud

vervangen 130m1 (APP) randstroken, 205 m2
(SBS) randstroken, 335m1 daktrim en 118 m1
houten boeiboord.

2

2013-MOP
2013
2013-MOP

Roderik van Voorst

Onderhoud

vervangen van de radiatoren

2

Roderik van Voorst

Onderhoud

Vervangen/herstraten van 440 m² betontegels
t.p.v. schoolterrein

2

vervangen, kozijne, deuren h&s en
dakbedekking en hwa-en van buitenbergingen
1, 2 en 3
vervangen/herstraten van 2086 m²
betontegels en vervangen 230 m1
buitenriolering, inclusief fietsenrekken en
zandbak
vervangen van 6 m² stalen kozijnen in het
oude gebouwdeel.

2

30

AVES, Stg.
Primair onderwijs
AVES, Stg.
Primair onderwijs

De Horizon

Onderhoud

31

2013-001474 AVES, Stg.
Primair onderwijs
2013-MOP

AVES, Stg.
Primair onderwijs

De Horizon

Onderhoud

2013-MOP

De Ark

Onderhoud

33

AVES, Stg.
Primair onderwijs

De Lichtwachter

Onderhoud

Vervangen van 135 m1 randstroken (APP) en
32m1 randstroken (SBS)

2

34

2013-001475 AVES, Stg.
Primair onderwijs
2013-001476 AVES, Stg.
Primair onderwijs

De Pionier

Onderhoud

vervangen van 60 m² dakbedekking (SBS) en
25m1 randstroken tpv dakvlak DE, 55m2
goten en gootbeugels inclusief 22m1
boeiboord.
vervangen van 10m1 hwa (zink), 30 m1 hwa
(pvc) en vergaarbakken

2

2013-MOP

AVES, Stg.
Primair onderwijs
2013-MOP
AVES, Stg.
Primair onderwijs
2013-001477 AVES, Stg.
Primair onderwijs

De Pionier

Onderhoud

2

De Driesprong

Onderhoud

St. Paulusschool

Onderhoud

2013-001396

SCPO

De Triangel

Onderhoud

2013-001396

SCPO

De Lichtboei

Onderhoud

vervangen van 34 binnendeuren en
binnenkozijnen
vervangen van 55m1 bovendakse loodstroken
tpv de opgaande gevels
Vervangen van 860m² bestrating tpv
schoolplein, zandbakomranding,
schoonlooprooster tpv entree
vervangen dakbedekking, daktrimmen en hwaen tpv de berging
Vervangen van de rijwielrekken tpv het
schoolplein
Het vervangen van 439 m² aluminiumkozijnen,
inclusief 96 m1 loodstroken tpv opgaande
gevels
Het vervangen van de multiplex
gevelbekledingsplaten
Het vervangen van de radiatoren, - leidingen
en convectoren

29

32

35

36
38

39

43

44

4

€

41.187,59

€

14.804,80

€

18.543,00

€

10.940,51

€

119.701,00

€

4.669,00

€

7.159,47

€

23.592,14

€

8.143,00

€

3.705,00

€

60.465,63

€

7.018,00

€

370.153,00

€

3.722,00

€

77.840,00

2

2

2
2

2
2
2
2

45

46

2013-001396

SCPO

De Lichtboei

Onderhoud

50

vervangen van de dakopeningen lichtkoepel
(11x) en gecombineerde hwa-en (16m1)
Het vervangen van de dakbedekking

2

€

SCPO
SCPO

Het Kompas

Onderhoud

De Zeester

Onderhoud

Het herstraten van 1039 m² betontegels tpv
het plein en het vervangen van de
zandbak(omranding)

2

2013-001396

SCPO

De Schalmei

Onderhoud

2

2013-001396

SCPO

De Klimboom

Onderhoud

2013-001396

SCPO

De Rank

Onderhoud

Het herstraten van betontegels en het
vervangen van de zandbak(omranding)
Het vervangen van 164 m² grenen
buitenkozijnen en 4 toegangsdeuren
Het vervangen van 347m² dakbedekking en
109m1 dakrandafwerking, inclusief 70m1
loodstroken tpv opgaande gevels en 1
lichtkoepel

2013-001396

SCPO

Het Lichtschip

Onderhoud

Het vervangen/herstraten van 1.569m² tegels
tpv schoolterrein i.cm. Zandbakomranding)
het vervangen van (93m²) gaashekwerken,
incl spijlenpoort en rijwielrekken
vergoeding 2014

2

51

52

53

2

2013-001396
2013-001396

47
49

Vervangen van 1446 m² dakbedekking en
354m1 dakranden, daktrimmen en loodstroken
(115m1) tpv de opgaande gevels

2013-Ambt.1

AVES, Stg.
Primair onderwijs

De Wegwijzer (AZC te
Luttelgeest)

Onderhoudsverg conform
Programma 2013

2

55
56

De Optimist (VSO-cl4)

Aanpassing/functionaliteit,
veiligheid

2013-Ambt 2

SCPO

div. scholen

Aanpassingen/functionaliteit

2013-Ambt 2

Samenw.Stichting
VO NOP en
Lemst. Land

Zuyderzeecollege

Aanpassingen/functionaliteit

57

Aanbrengen plaatsen binnenkozijn tpv
trapopgang, balustrade op 1e verdieping loc.
Alewijnstraat
Aanpassingen t.b.v. inhuizing van de SPN in
diverse onderwijsgebouwen
Aanpassing BMI ivm certificering

59
60

Prioriteit 4
Gemeente NOP

2013-Ambt.5

Gemeente NOP

Diverse scholen PO en
VSO
Diverse scholen PO en
VSO

Vernieuwing/ Eisen des tijds
Vernieuwing/ Eisen des tijds

Afwikkeling rijkssubsidie regeling
Binnenklimaat 2009
Aanpassingen ivm vorming kindcentra

TOTAAL Prioriteit 4

5

5.491,00

€

25.323,00

€

32.884,00

€

23.086,80

€

118.238,00

€

24.193,00

€

69.900,00

€

23.964,00

€

10.781,42

2

2
2
€

1.346.277,16

3
€

10.040,00

€

12.461,41

€

9.425,40

3
3

TOTAAL Prioriteit 3
2013-ambt.4

€

2

TOTAAL Prioriteit 2
Prioriteit 3
Stichting Eduvier
2013001481/1482 Onderwijsgroep

54.390,00

€

31.926,81

4

€

49.093,40

4

€

20.000,00

€

69.093,40

6

OVERZICHT
Onderwijshuisvesting
2014

Overzicht van niet-gehonoreerde aanvragen huisvesting onderwijs 2013

Het Overzicht bevat door schoolbesturen gevraagde vergoedingen, waarbij sprake is van een
wettelijke weigeringsgrond, zodat geen sprake is van voorzieningen in de zin van de wet.
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.
Voor de beoordelingscriteria, waaraan moet zijn voldaan wil een aanvraag voor toekenning in
aanmerking kunnen komen, wordt verwezen naar de beschrijvingen onder het Programma.

Aangepast 14.10.2013
No.

Overzicht 2014

Bladz.

16

18

19

Ingeboekt
onder
nummer

2013002772/
002059

Eben Haëzer

Aanvraag

Korte motivering

Uitbreiding terrein

weigeren van de gevraagde voorziening in verband met het niet noodzakelijk zijn
van de gevraagde voorziening door verwijzing naar medegebruik dan wel door
gebruikmaking van de hoogte. Terrein is normatief van voldoende omvang om
groeiende aantal leerlingen op te vangen.

vervangen, uitbreiden
hekwerk i.v.m.
uitbreiding terrein

weigeren van de gevraagde voorziening. De gevraagde voorziening is technisch niet
noodzakelijk. Een uitbreiding hekwerk is vanwege ontbreken van de noodzaak voor
terrein uitbreiding geen voorziening in de huisvesting zoals omschreven in de wet en
de verordening.

Onderhoud zelf
geplaatste noodlokaal

weigering. Noodlokalen komen niet in aanmerking voor toekenning van onderhoud.
Voorziening is derhalve geen voorziening in de huisvesting zoals omschreven in de
wet en de verordening.

SCPO

Koperwiek

1e inrichting met
meubilair en olp

De gevraagde voorziening is niet terecht gelet op de omvang van de voorzieningen
1e inrichting met meubilair en olp die de school in het verleden al heeft ontvangen.

2013001481/1482

Stichting Eduvier
Onderwijsgroep

De Optimist (VSOcl4)

1e inrichting met
meubilair en olp

De gevraagde voorziening 1e inrichting voor 2 lesgroepen VSO (13 en 14) weigeren. De
gevraagde voorziening is niet terecht gelet op de omvang van de voorzieningen 1e inrichting
met meubilair en olp die de school heeft ontvangen op basis van de teldata in verleden.

2013-001476

AVES, Stg. Primair
onderwijs

De Pionier

Onderhoud

Het weigeren van de gevraagde voorziening onderhoud - vervangen gevelvoegwerk 256 m².De gevraagde voorziening is geen voorziening in de huisvesting zoals bedoeld in de wet en de
verordening.

2013-001478

AVES, Stg. Primair
onderwijs

Ir. A.P. Minderhoud

Onderhoud

Het vervangen van 55 m1 gaashekwerk tpv achterzijde school wordt geweigerd. De
gevraagde voorziening is technisch gezien niet noodzakelijk en voldoet derhalve niet
aan het criterium voor toekenning en is daarmee juridisch gezien geen voorziening in
de huisvesting op grond van de wet en beoordeeld op basis van de verordening.

2013001481/1482
2013-001396

Stichting Eduvier
Onderwijsgroep

De Optimist (VSOcl4)

Onderhoud

SCPO

De Triangel

Onderhoud

De gevraagde zijn ingetrokken of de voorziening is al gerealiseerd. Derhalve weigering van de
voorzieningen.
Weigeren van de gevraagde voorziening i.v.m. het ontbreken van de noodzaak. De gevraagde
voorziening is technisch gezien niet noodzakelijk en voldoet derhalve niet aan het criterium
voor toekenning en is daarmee juridisch gezien geen voorziening in de huisvesting op grond
van de wet en beoordeeld op basis van de verordening.

2013-001396

SCPO

De Zeester

Onderhoud

40

42

Ver. Reform.
Onderwijs in NOP.

School

2013-001397

37

41

Bestuur

48
Aangepast 14.10.2013
No.

Het weigeren van de gevraagde voorziening onderhoud - vervangen van enkel glas- .De
gevraagde voorziening is geen voorziening in de huisvesting zoals bedoeld in de wet en de
verordening.

Urgentie
Hoofdprioriteit categorie I
TEKORTEN AAN CAPACITEIT

Aangepast 14.10.2013
No.

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 2008. 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.
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.
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 2003 alsmede 2008. 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;
• Er voor deze uitbreiding van deze groep vanaf 1.08.1985 nog niet eerder bekostiging
(vergoeding) heeft plaatsgevonden;

10

Speciaal & (Voortgezet) Speciaal onderwijs:
De criteria voor – eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair – staan vermeld in
bijlage 1, “Criteria voor beoordeling aangevraagde voorzieningen, deel A, -lesgebouwen-, onder
2.7 (onderwijsleerpakket & meubilair) van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Noordoostpolder 2003 alsmede 2008. Voor de noodzaak moet aan de volgende
voorwaarden zijn voldaan.
• Uitbreiding van de school of een nevenvestiging met 1 groep leerlingen op basis van de
meest recente teldatum;
• Er voor de uitbreiding van deze groep vanaf 1.01.1988 nog niet eerder bekostiging
(vergoeding) heeft plaatsgevonden;
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
: 2013-001884
Bevoegd gezag
: SSVO
School waarvoor aanvraag is ingediend : Bonifatiusmavo
Adres
: Prof. Lorentzstraat 3, 8302 AS, Emmeloord
Brinnummer
: 02KR
Aanvraag:
1. Uitbreiding van het hoofdgebouw met 326 m² vloeroppervlak (BVO)
2. Eerste inrichting met leer- en hulpmiddelen
Besluit:
1. Een andere dan de gevraagde voorziening toekennen, te weten verwijzing naar
medegebruik/leegstand;
2. De gevraagde voorziening toekennen en op basis van aanvullende verzoek van de directie
van de Bonifatiusmavo 50% daadwerkelijk beschikbaar stellen en de overige 50% als
formele aanspraak laten staan en op een later moment beschkbaar te stellen.
Motivering/Toelichting:
Ad 1.
Tussen gemeente en directie bestaat overeenstemming over het feit dat de Bonifatiusmavo
groeit. Dat het huidige gebouw van de Bonifatiusmavo te klein is voor het huidige en het
“verwachte” aantal leerlingen op basis van de prognose. Dat de trend van een groter aantal
leerlingen dan waarvoor het gebouw geschikt is, een langjarig beeld is.
Dat er op basis van deze ontwikkeling sprake is van extra ruimtebehoefte voor de
Bonifatiusmavo. Op basis van de verwachte aantallen leerlingen en de m²-tabellen uit de
verordening kan deze ruimtebehoefte worden bepaald op:
Huidige situatie
2013
430
Jaartal
Huidige / verwachte leerling
aantallen
2014
450
2015
473-501
2022 –
395-421
2023

3.207
Aanwezige/noodzakelijk
ruimte (m²)
3.779
3.960 – 4.133
3.461 – 3.628

Extra ruimtebehoefte
572
753 – 926
254 – 421

De minimale ruimtebehoefte van 254 m² is gedurende tenminste 15 jaren noodzakelijk.
Daarbovenop is gedurende een groot aantal jaren nog extra tijdelijke huisvesting nodig tot
maximaal 672 m² (=926-254).
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 om uitbreiding van het hoofdgebouw met 326 m².
• De gemeente ziet dat verwijzing naar leegstand een optie is (zie bijlage a).
o

De totale leegstand in de gebouwen van het overige Voortgezet onderwijs van
Zuyderzeecollege en Emelwerdacollege samen bedraagt tussen de 5.700 en 8.600 m².

o

Deze leegstand ligt binnen de verwijsafstand van 2000 m hemelsbreed zoals de
verordening die toestaat.

Conclusie:
Bovenstaande gegevens rechtvaardigen verwijzing naar medegebruik c.q. in gebruik geven van
leegstand als besluit op de gevraagde voorziening. Op dit moment heeft de Bonifatiusmavo op
eigen initiatief haar ruimtebehoefte opgelost door in (leegstaande) noodlokalen van het
Zuyderzeecollege te trekken (=medegebruik van leegstand binnen eigen schoolbestuur).
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Ad 2
De Verordening koppelt de toekenning van de voorziening 1e inrichting met leer- en hulpmiddelen
aan de toekenning van een huisvestingsvoorziening. Bij verwijzing naar medegebruik is
bekostiging door de overheid alleen mogelijk als eerste inrichting nog niet eerder van
overheidswege is bekostigd en er geen meubilair aanwezig is van de school die het gebouw
ingebruik geeft.
In de relevante artikelen wordt daarbij alleen gesproken over meubilair en niet over overige
leermiddelen (boeken, materialen). Artikel 3 van de verordening maakt onder 60 en 70 echter een
onderscheid tussen meubilair en onderwijsleerpakket (PO) of leer- en hulpmiddelen (VO). Tekst
van de afzonderlijke bepaling in de bijlage en de geest van de regeling lijken elkaar hier tegen te
spreken. Een redelijke toepassing vraagt dat er onderscheid wordt gemaakt tussen meubilair en
(overige) leermiddelen. Daarnaast is meubilair tussen en voor leerlingen van het VO veelal wel
uitwisselbaar. Overige leermiddelen (lesmaterialen, methoden en boeken) zijn dat nu juist niet.
Een juiste en redelijke toepassing zou dan zijn de om vergoeding uit te rekenen op basis van de
verordening. Aan de historie kan dan een verhoudingsgetal worden ontleent voor een toedeling
van vergoeding naar meubilair en naar leer- en hulpmiddelen.
Toewijzingsgrondslag leer- en hulpmiddelen
Gevraagde uitbreiding (m²)
Bedrag (€ ) / m² (norm 2013)
326
149,18

Resultaat
€ 48.632,68

De school heeft aangegeven voorlopig te kunnen volstaan met feitelijke beschikbaarstelling van
50% van de normatieve vergoeding.
Financiële normering:
1. € 2. Feitelijk 50% betaalbaar stellen (€ 24.316,34) voor de toegekende voorziening
met een vergoedingswaarde van € 48.632,68 ten behoeve van 1e inrichting met leeren hulpmiddelen.

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

: 2013-001884
: Samenwerkingsstichting Scholengroep
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en
Lemsterland
: Bonifatiusmavo
: Prof. Lorentzstraat 3, 8302 AS, Emmeloord
: 02 KR

Aanvragen:
1. Frictiebudget ten behoeve van geschikt maken (aanpassing) van de “leegstaande”
huisvesting en of andere maatregelenn
Besluit:
1. Aanpassing/ het geschikt maken van een leegstaand gebouw toekennen in verband met
verwijzing naar medegebruik en de voorziening op het Programma plaatsen.
Motivering/Toelichting
De Bonifatiusmavo groeit met een groot aantal leerlingen per jaar. Per 1.10.2013 telde de school
430 leerlingen. Per 1 oktober 2013 lijkt een aantal van ca. 460 leerlingen op de school te
worden/zijn ingeschreven.
De aanspraak op gebouwcapaciteit bij dit aantal leerlingen bedraagt 3.636 m². De omvang van
het huidige gebouw bedraagt 3.207 m² en is gebouwd voor 365 lln. Met toepassing van de 10%
drempel uit de verordening moet het gebouw circa 400 leerlingen kunnen opvangen.
Zowel in opdracht van de school als in opdracht van de gemeente is een prognose opgesteld.
Onmiskenbaar is, dat er sprake is van een trend waarbij sprake is en blijft van groei voor de
Bonifatiusmavo. De Bonifatiusmavo
Ook als er sprake is van verwijzing naar medegebruik zijn er kosten. Zo spreekt de verordening
over het geschikt maken van een gebouw, ook terrein, fietsenstallingen (infrastructuur) en
leermiddelen zijn veelal nodig. Concreet was er noodzaak om de noodlokalen van het ZZC te
schilderen, deuren te herstellen/vervangen, laten plaatsen van extra fietsenstalling en zijn er
rolluiken geplaatst als beveiliging van beamers en smartborden. Uitbreiding van het schoolterrein
was eveneens noodzakelijk
De hier genoemde werkzaamheden kunnen geacht worden te vallen onder de noemer “geschikt
maken van het gebouw”. De hiervoor noodzakelijke kosten moeten dan ook beschikbaar worden
gesteld.
Financiële normering:
1. Een vergoeding beschikbaar stellen van € 32.668,02

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: 201300-2771/2057
: Vereniging tot verstreking van reformatorisch
onderwijs in de Noordoostpolder.
: Eben Haëzerschool
: Vogelsant 8, 8303 ZR, Emmeloord
: 03TD

School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer
Aanvraag:
1. Uitbreiding van het huidige hoofdgebouw van de school met twee lokalen;

Besluit:
1. Een andere dan de gevraagde voorziening toekennen, te weten (tijdelijke) verwijzing naar

medegebruik/leegstand naar het schoolgebouw van de Triangel.
Motivering/Toelichting:
Tussen gemeente en directie bestaat overeenstemming over het feit dat de Eben Haëzerschool
groeit. Ook bestaat er overeenstemming dat het aantal leerlingen uit de prognoses 1 groep lager
ligt dan er feitelijk aanwezig is. Dit is al gedurende langere tijd het geval.
Op basis van deze ontwikkeling en de prognose is er sprake is van extra ruimtebehoefte voor de
Eben Haëzerschool. Op basis van de huidige teldatum, de aanwezige gebouwcapaciteit, verwachte
leerling ontwikkeling en de noodzakelijke ruimte kan e.e.a. als volgt worden bepaald
Huidige situatie
2013
Jaartal
Huidige /
aantallen
2014
2015
2022 –
2023

250
verwachte leerling
224 +(25)
219 + (25)
221 + (25)

9 (1.157 m²)
Aanwezige/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 b).
o Binnen de verwijzingsgrens van 2000 meter is er sprake van leegstand van
minimaal 9 leslokalen in bijvoorbeeld Triangel, Planthof of Expansievat.
De school heeft aangegeven in het komende kalenderjaar (het huidige lopende schooljaar) geen
gebruik te willen maken van de aangeboden medegebruik (Expansievat en/of Triangel).
Het aantal leerlingen kan en wil men in het eigen gebouw blijven opvangen in 2014.
Alternatieve oplossing (compromis)
De school heeft als alternatieve oplossing een voorstel gedaan voor een uitbreiding bovenop de
school. Binnen de commissie SML is aangegegeven dat zij openstaat voor een compromis.
Een precedent voor minder stringente toepassing van de eisen (verwijzing naar medegebruik) bij
een stringentere denominatie beleving is aanwezig bij Op De Wieken uit Tollebeek.
Voorwaarden daarvoor waren:
• Eenmalig en niet bij 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 genzen van het redelijke niet overschrijdt.
Voor wat betreft (aangevulde) de vraag van de school om drie lokalen wordt daarmee niet meer
voldaan aan de voorwaarde van eenmaligheid en niet langer aan het criterium, niet te vragen
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voor /bouwen op een verdere groei. Met andere woorden probeert het bestuur te koersen op het
maximale resultaat. Dit ondanks dat er bij een dergelijk compromis sprake is van investering ten
behoeve van leegstand en realisatie van twee lokalen extra.
De school heeft ten behoeve van dit Programma geen tijdige en nadere en uitgewerkte gegevens
aangeleverd op basis waarvan nu inhoudelijk over een dergelijk compromis kan worden besloten.
Wel vinden er binnenkort opnieuwe verdere gesprekken plaats en ook wordt een alternatief
onderzocht dat niet leidt tot een uitbreiding van de totaal aanwezige capaciteit. Over de eventuele
kosten van een dergelijk alternatief valt op dit moment nog niets te zeggen.
Financiële normering:
€--===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: 2013-002772/2059
: 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 terrein van de locatie van de Eben Haëzerschool;
2. Vervangen, aanbrengen afrasting, hekwerk rondom schoolplein in verband met
herinrichting van het schoolplein ivm de leerlinggroei en gebruik door de buurt.
3. Onderhoud van de – voor eigen rekening van de school – geplaatste noodunit
Besluit:
1. De gevraagde voorziening (uitbreiding) te weigeren;
2. De gevraagde voorziening (hekwerken i.v.m herinrichting) te weigeren
3. De gevraagde voorziening onderhoud te weigeren,
Motivering/Toelichting

Ad 1 . Terrein
De gevraagde voorziening uitbreiding met terrein wordt gedaan in verband met de voorgenomen
uitbreiding van het schoolgebouw (zie aanvraag2013002771/2057). Op de aanvraag om
uitbreiding van het gebouw wordt door het college anders beslist.
De toekennening wordt of verwijzing naar medegebruik of een alternatief compromis wordt
uitgewerkt waarbij gebruik wordt gemaakt van de hoogte. Toekenning van vergoeding voor
terrein is alleen toepasselijk als dit noodzakelijk om de gevraagde voorziening, uitbreiding van
het schoolgebouw te realiseren. Nu hiervan geen sprake is of de uitbreiding niet ten koste gaat
van het beschikbare schoolterrein, bestaat er geen noodzaak om over te gaan tot uitbreiding van
het schoolterrein.
Ad 2.
Er is geen sprake van uitbreiding van het gebouw met twee lokalen op het schoolterrein. Ook een
herinrichting van het terrein is dan niet noodzakelijk.
Een herinrichting van het schoolplein in verband met groeiend aantal leerlingen is geen
voorziening die kan worden toegekend op grond van bepalingen van de onderwijshuisvesting.
Dat wil niet zeggen dat er door verschuiving in de populatie (meer onderbouw en minder
bovenbouw of omgekeerd) geen behoefte in een verandering van het gebruik ontstaat.
De onderwijshuisvesting voorziet hierin niet. Ook een herinrichting van het plein door een
toenemend gebruik vanuit de buurt/omgeving kan niet worden beoordeeld vanuit de juridische
bepalingen en de financiële middelen voor de onderwijshuisvesting.
Vanuit de onderwijs huisvesting kan een dergelijke noodzaak niet worden beoordeeld.
Inhoudelijk is het denkbaar dat een ander gebruik (andere tijden, andere leeftijdsgroepen,
veranderende behoeften, toename gebruik door de buurt) tot herinrichting en verandering
uitnodigd. Dit moet dan worden beoordeeld vanuit aspecten leefbaarheid, buurtgebruik van
schoolterreinen, openbare toegankelijkheid van schoolterreinen, schade van eigendommen en
gebruik door verschillende leeftijdsgroepen. Vanuit een dergelijk breed perspectief/kader, dat nu
ontbreekt, is het denkbaar dat de raad in voorkomende gevallen besluit om een financiële
bijdrage ten laste van de middelen onderwijshuisvesting te (laten) doen als onderdeel van een
brede(re) afstemming en financiering.
Ad 3.
Onderhoud van gehuurde noodlokalen of voor noodlokalen waarvoor als alternatief ook
medegebruik mogelijk is, vormen geen voorziening in de zin van de verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs specifiek bepaling 1.10 “Onderhoud” uit Bijlage 1 van de verordening. De
voorziening moet dan ook worden geweigerd.
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001397
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Koperwiek
Lijsterbesstraat 34, 8302 CN Emmeloord
10OF

Aanvraag:
1. 1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket voor 1 groep, de zesde (6)
Besluit:
1. De gevraagde voorziening te weigeren en op het Overzicht van geweigerde voorzieningen
plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De Koperwiek betreft een voortzetting van de voormalige Adriaan Valeriusschool (brin 10OF)
onder een andere naam.
De A. Valeriusschool kende in het verleden een omvang van minimaal 8 lesgroepen.
De school heeft in het verleden zoals aannemelijk mag worde geacht voor deze acht lesgroepen
1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket ontvangen. Uit voorgaande correspondentie
met OC&W is aantoonbaar dat in ieder geval vergoeding voor minimaal 6 groepen is ontvangen.
Criterium voor toewijzing is dat de school nog niet eerder bekostiging voor dergelijke 1e inrichting
heeft ontvangen. Nieuwe vergoeding voor 1e inrichting ontvangt een school pas op het moment
dat er sprake is van groei boven het aantal groepen waarvoor 1e inrichting in het verleden is
ontvangen. Voor de Kopewiek betekent dit dat bij de vorming van een 9e groep pas weer 1e
inrichting kan worden aangevraagd.
Financiële normering:
1.
-

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:
:

2013-001481/1482
Stichting Eduvier Onderwijsgroep
De Optimist
Hoefbladstraat 1a, 8302 VM, Emmeloord
Jhr. O. Alewijnstraat 4, 8302 AP, Emmeloord
23HU

Aanvraag:
1. 1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket voor 4 leerlinggroepen VSO,
de 11e t/m de 14e.
Besluit:
1. De gevraagde voorziening voor twee groepen toe te kennen, de groepen 11 en 12 op basis van de
2.
3.

leerlingtelling van oktober 2012 (81 leerlingen is 11,57 groepen=12)
De gevraagde voorziening voor twee groepen te weigeren, de groepen 13 en 14;
Conform het besluit uit het Programma 2013, het 2e 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 1.10.2012 –
81 leerlingen. De N-factor, bepalend voor de groepsgrootte, voor het VSO=7.
De omvang voor het VSO op 1 oktober 2012 komt daarmee op 81/7 = 11,57 groepen.
Af te ronden op 12.
In het huisvestingsprogramma 2013 heeft voor De Optimist een gehele herrekening
plaatsgevonden voor de vergoeding voor 1e inrichting en meubilair. Dit op basis van de formele
regels. De formele aanspraak is op basis van teldatum 1 oktober 2011 bepaald en vastgesteld op:
• 10 groepen SO
• 10 groepen VSO
Op basis van deze vaststelling is voor De Optimist de aanspraak op gelden voor 1e inrichting
bepaald die de school nog heeft, omdat deze in het verleden formeel nog niet juist is vastgesteld
en betaalbaar is gesteld. De teldatum 1.10.2012 geeft de school aanspraak op 1e inrichting voor
12 groepen VSO leerlingen. Derhalve heeft de school een “nieuwe” en aanvullende aanspraak ten
behoeve van twee leerling groepen.
Financiële normering:
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 miskent dat een school ervoor kan kiezen om meer leerlingen op een (normatief) kleiner
aantal m²s op te vangen. Dus de school breidt het gebouw niet uit, doch 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.
V

f

L
1.10.2011
118

Resultaat
1.10.2012

Rso

370

8,8

Rvso

x

12,2

1.408,4

Rso

370

8,8

117

Rvso

x

12,2

81

73

890,6
2.299
1.399,6
988,2

2.387,8
V= vaste ruimtevoet; f = leerlingafhankelijke m² per soort onderwijs; L=aantal lln.
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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)
88,8
140,62

Resultaat
€ 12.487,60

Conclusie:
1. Een vergoeding beschikbaar stellen voor de toegekende voorziening van € 12.487,6;
2. –
3. Het beschikbaar stellen van 2e vergoedingsdeel (Programma 2013) van € 54.911,07;

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

: 2013-001884
: Samenwerkingsstichting Scholengroep
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en
Lemsterland
: Bonifatiusmavo
: Prof. Lorentzstraat 3, 8302 AS, Emmeloord
: 02 KR

School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer
Aanvraag:
Huur sporttterrein voor 32 klokuren (42 lesuren van 45 minuten).

Besluit:
De Bonifatiusmavo toekennen:
42 lesuren (32 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.
Vanwege BTW-belastingregels wordt de vergoeding voor de 8 weken sportterrein die uiteindelijk
om niet aan het VO beschikbaar moet worden gesteld, eerst betaalbaar gesteld aan het onderwijs
en later weer door de gemeente bij het onderwijs geïnd.
Financiële normering:
Toekenning van 42 lesuur van 45 minuten (32 klokuur) per week gebruik van de gemeentelijke
sportvelden incl kleedaccommodaties gedurende 8 weken om niet.
De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de gemeente conform de
systematiek van de verordening bedraagt € 5.229.

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

: 2012 001921
: Vereniging voor Protestants Christelijk
Voortgezet onderwijs voor Noordoostpolder
: Emelwerdacollege
: Peppellaan 1/Wilgenlaan 1/Espelerlaan 70
8302 AL/8302 AM/8302 DC Emmeloord
: 02 JG

Aanvragen:
Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze
huur, voor het Emelwerdacollege.
Besluit:
Het Emelwerdacollege toekennen:
96 lesuren (72 klokuren) gebruik per week van de gemeentelijke sportvelden incl.
kleedaccommodatie (restanturen na aftrek urengebruik van 40 lesuren per week op eigen veld).
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.
Een langer gebruik van accommodaties of gebruik gedurende een hoger aantal uren per week dan
de aanspraak in lesuren kan volgens de systematiek van de verordening op geld worden
gewaardeerd. Het Emelwerdacollege 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 het Emelwerdacollege. 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.
Vanwege BTW-belastingregels wordt de vergoeding voor de 8 weken sportterrein die uiteindelijk
om niet aan het VO beschikbaar moet worden gesteld, eerst betaalbaar gesteld aan het onderwijs
en later weer door de gemeente bij het onderwijs geïnd.
Financiële normering:
Toekenning van 96 lesuren (72 klokuur) per week gebruik van de gemeentelijke sportvelden incl
kleedaccommodaties gedurende 8 weken om niet.
De berekende geldwaarde van deze voorziening ten laste van de gemeente conform de
systematiek van de verordening bedraagt € 10.758
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2012 001628
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs
Zuyderzee College
Postbus 27, 8300 AA Emmeloord
20 CR

Aanvragen:
Huurvergoeding of gebruiksuren sportvelden in combinatie met gebruiksvergoeding voor deze
huur, voor het Zuyderzeecollege.
Besluit:
Het Zuyderzeecollege toekennen:
119 lesuren 40 minuten (79 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.
Een langer gebruik van accommodaties of gebruik gedurende een hoger aantal uren per week dan
de aanspraak in lesuren kan volgens de systematiek van de verordening op geld worden
gewaardeerd. Het Zuyderzeecollege 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 het Zuyderzeecollege. 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.
Vanwege BTW-belastingregels wordt de vergoeding voor de 8 weken sportterrein die uiteindelijk
om niet aan het VO beschikbaar moet worden gesteld, eerst betaalbaar gesteld aan het onderwijs
en later weer door de gemeente bij het onderwijs geïnd.
Financiële normering:
Toekenning van 119 lesuren (79 klokuur) per week gebruik van de gemeentelijke sportvelden incl
kleedaccommodaties gedurende 8 weken om niet. De berekende geldwaarde van deze
voorziening ten laste van de gemeente conform de systematiek van de verordening
bedraagt € 11.854
---===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 alsmede 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 binnenkozijnen 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.
In 2012 is de MOP geactualiseerd.

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2012-MOP 2015 & 2016
Stichting AVES
St. Josephschool
Prof. Lorentzstraat 4, 8302 AS Emmeloord
09JQ

Aanvraag:
In de MOP 2015 & 2016 zijn voorzien voor de St. Josephschool
MOP-jaar
2015
2015
2015
2015

2015

2015
2016

Voorziening/Activiteit
Het vervangen van de radiatoren en –
leidingen en convectoren
Het vervangen van 200 m1 buitenriolering
Het vervangen/herstraten van 856 m²
betontegels.
Het vervangen van 109 m² spijlenhekwerk
en 13 m1 rijwielrekken in combinatie met
de zandbak
Het vervangen van dakoverstekken,
dakranden en bitumen in combinatie met
ballast en loodstroken
Het vervangen van 65 m1 hemelwaterafvoeren
Het vervangen van 820 m² dakbedekking
en 201 m² dakrandafwerking

TOTAAL

Bedrag
€ 81.551
€ 23.162
€ 36.054
€ 22.903

€ 40.265

€ 4.048
€ 88.677
€ 296.660

Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen partieel toe te kennen en plaatsen op het Programma
Motivering/Toelichting:
De St. Josephschool zal in 2013 worden uitgebreid c.q. aangepast zodanig dat er sprake is van
een volwaardige 10-klassige school met speellokaal en gemeenschappelijke ruimte.
Binnen het gebouw is ook sprake van huisvestingsmogelijkheden voor Naschoolse opvang en
Peuterspeelzaalwerk. Hoewel deze laatste instelling op het moment van het definitief ontwerp op
het laatste moment heeft besloten niet meer mee te gaan in de plannen. Het opnieuw maken van
een aangepast ontwerp zou tot extra ontwerp- en legeskosten hebben geleid.
Nu het gebouw grondig wordt uitgebreid en aangepast is het vanuit één bouwstroom en het
combineren van werk met werk logisch om meerdere activiteiten tegelijkertijd uit te voeren.
Het zou dan ook logisch zijn om de bovengenoemde voor 2015 en 2016 geplande voorzieningen
tegelijkertijd met de uitbreiding uit te voeren. De technische conditie van de bovengenoemde
voorzieningen ligt tussen CVO3 (=redelijk) en CVO4 (=matig).
In het verleden is bij grote bouw- en onderhoudsactiviteiten vaker gekozen voor het naar voren
halen van nog niet geplande activiteiten en deze eerder dan gepland te financieren (te vergoeden
aan het schoolbestuur) en zo deze activiteiten in één grote bouwstroom te combineren.
Vanuit een financieel en procedureel vergoedingsoogpunt maakt deze werkwijze inbreuk op de
weigeringsmogelijkheden en de prioriteringscriteria uit de de regelgeving.
Dit vormt niet het grootste probleem vormen. Echter in 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor
het buitenonderhoud naar de schoolbesturen doorgedecentraliseerd.
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Dat betekent dat de schoolbesturen direct en rechtstreeks de financiële middelen van het rijk
ontvangen voor het uitvoeren van dit onderhoud. De huidige inkomsten voor het buitenonderhoud
PO in het gemeentefonds zullen (meest waarschijnlijke uitvoeringsmodel) naar de schoolbesturen
worden verlegd.
Het nu toekennen van de genoemde voorzieningen met de daarbij behorende financiële middelen
leidt voor AVES tot een voordeel ten opzichte van de overige schoolbesturen.
Immers de overige schoolbesturen moeten de onderhoudsactiviteiten die in 2015 en 2016 zijn
gepland wel zelf bekostigen. Ondanks dit bezwaar zou ik u willen voorstellen:
“te blijven handelen in de gebruikelijke en logische gedragslijn waarbij werkzaamheden binnen
zekere grenzen gecombineerd werden en niet af te wijken onder invloed van de voorgenomen
doordecentralisatie”. Dit onder de navolgende uitgangspunten.
1. De bovengenoemde voorzieningen toe te kennen en op het Programma 2014 te plaatsen;
2. Hiervoor een vergoeding van € 167.000 beschikbaar te stellen en het oorspronkelijke
bedrag te verminderen met aan AVES toevallende voordelen, te weten:
o minder onderhoudsschilderwerk (€ 51.000*50%) i.v.m. vernieuwing van een deel
van de kozijnen,
o minder onderhoudsvoegwerk (€ 45.287*50%) i.v.m. vervanging/vernieuwing van
een deel van de huidige en bestaande gevel,
o in de huidige feitelijke aanpassing zijn de radiatoren al opgenomen via de
aanvullende budgetteringsstroom “duurzaamheid/frisse scholen”. Het bedrag
vervanging radiatoren/convectoren kan dan ook buiten beschouwing worden
gelaten (€ 81.551);
3. Onder voorwaarden van instemming van de kant van de overige schoolbesturen akkoord
gaan met het naar 2013/2014 halen van deze voorzieningen plus de bijbehorende
vergoeding.
Financiële normering:
1. Beschikbaar stellen van een vergoeding van € 167.000 (afgerond).
De voorwaarde daarbij dient te zijn dat alle activiteiten uit tabel worden uitgevoerd.

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013001624
Stichting AVES
De Zevensprong
Ellertsveld 15, 8302 JD EMMELOORD
14YR

Aanvraag:
1. Het vervangen van 45 m1 onderdorpel van de kozijnen op de begane grond aan de
achterzijde van het gebouw (gevels (GB en GH)
Besluit:
2. De gevraagde voorziening toe te kennen en plaatsen op het Programma
Motivering/Toelichting:
Vervanging wordt technisch gezien als noodzakelijk beoordeeld door cluster ingenieursbureau.
Technische conditie wordt beoordeeld als CVO=5.
Oorzaak is slechte(re) detailering van het kozijn waardoor kans op schade door inwatering
toeneemt. Hierdoor ontstaat (versnelde) rotting.
Advies: vervangen door kunststeen o.i.d
Financiële normering:
4. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 23.086,80

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013001473
Stichting AVES
Roderik van Voorst
Skagerrak 1, 8303 VA EMMELOORD
14KI

Aanvraag:
1. Het vervangen van 130 m1 randstroken (APP), 205 m2 randstroken (SBS), 335 1
aluminium daktrimmen en 188 m1 houten boeiboorden ter plaatse van het dak van het
gebouw
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en plaatsen op het Programma
Motivering/Toelichting:
Dezelfde voorziening is toegekend in het huisvestingsprogramma 2013. De inschatting is dat er
meer werkzaamheden noodzakelijk zijn en dat er meer geld noodzakelijk is.
De huidige aanvraag bedraagt € 49.626,36. In het Programma 2013 is een bedrag van €
8.438,77 beschikbaar gesteld (op basis van offerte).
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de nu gevraagde vergoeding. Dezelfde voorwaarde als
in het Programma 2013 gesteld, geldt nog steeds.
• Het aansprakelijk stellen van de dakdekker en poging ondernemen tot een verhaal van
kosten.
Financiële normering:
1.
Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 41.187,59

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-MOP
Stichting AVES
Roderik van Voorst
Skagerrak 1, 8303 VA EMMELOORD
14KI

Aanvraag:
1. Vervangen van de radiatoren (aanvullende financiële vergoeding)
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en plaatsen op het Programma
Motivering/Toelichting:
Er is gevraagd om aanvulling van het budget.
In het Programma 2012 is de voorziening –vervanging radiatoren - toegekend. Kijkend naar de
vergoeding (€ 1.279) ging het om twee radiatoren. De huidige aanvraag betreft 22 radiatoren.
Gelet op de beoordeelde noodzaak uit de MOP 2012 en het bouwjaar van de school (1967/1968)
kan de technische noodzaak als aanwezig worden aangemerkt.
Financiële normering:
1.

Voor deze voorziening een (aanvullende) vergoeding beschikbaar stellen van € 14.804,80

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013- MOP
Stichting AVES
Roderik van Voorst
Skagerrak 1, 8303 VA EMMELOORD
14KI

Aanvraag:
1. Vervangen/herstraten van betontegels tpv het schoolterrein (440 m²)
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en plaatsen op het Programma
Motivering/Toelichting:
In de MOP is voor 2014 vervanging van 440 m² betontegels en herstrating van het plein
opgenomen. Beoordeling technische conditie=4.
Verordeningscriterrium voor vervanging is tenminste de conditie-matig (=CVO-3). Er zijn geen
overige redenen (bijv. vervanging van het gebouw op korte termijn) om de voorziening te
weigeren.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 18.534

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013001474
Stichting AVES
De Horizon (RK)
A. van Bockholtstraat 3, 8307 AX ENS
03RA

Aanvraag:
1. Vervangen van kozijn, buitendeur en het hang en sluitwerk, hwa en de dakbedekking van
berging 03;
2. Vervangen van de dakbedekking, daktrim, en hwa van buitenberging/fietsenstalling 02
3. Vervangen van de dakbedekking en daktrim van de buitenberging/fietsenstalling 01
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen 1 t/m 3 toe te kennen en plaatsen op het Progamma onder
toepassing van een korting van 35% van de gevraagde vergoeding
Motivering/Toelichting:
De gevraagde voorzieningen zijn niet voorzien in de MOP.
Het cluster IB is ter plaatse geweest om de technische noodzaak van gevraagde voorzieningen te
beoordelen. Conclusie is dat de voorziening in zeer goede staat is (nieuwbouw staat).
De activiteiten zijn kennelijk door het schoolbestuur feitelijk al uitgevoerd. D
it vooruitlopend op een toekenning. Voorafgaand aan de vervangen c.q. het uitvoeren van het
onderhoud is geen overleg met de gemeente gevoerd.
Een dergelijk overleg is te allen tijde mogelijk. Bijvoorbeeld omdat een directe en dringende
noodzaak door accute problemen tot gevaar of gevolgschade leidt en direct handelen noodzakelijk
is. Een dergelijke directe urgentie leidt in voorkomende gevallen te allen tijde tot – toezegging
van (toekomstig) positief besluit met financiering of zelfs het direct beschikbaar stellen van
financiële middelen. Dit als het om grote bedragen gaat die het schoolbestuur niet kan
voorfinancieren.
Door de gevolgde handelswijze is een beoordeling van de technische noodzaak en toetsing aan
het juridische criterium niet meer mogelijk. Wel is in de MOP het aanbrengen van een hwa op één
van de fietsenbergingen opgenomen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat enige
onderhoudsactiviteiten wellicht wel noodzakelijk waren. Dit kan echter niet meer worden
beoordeeld
Advies:
•
Gelet op de feitelijke al uitgevoerde werkzaamheden c.q. vervanging.
•
Gelet op niet meer te beoordelen, technische noodzaak, waardoor niet wordt voldaan aan
het criterium conditie matig (=3) voor toekenning van de aanvraag.
•
Gelet op het niet voorafgaand in overleg treden met de gemeente, waardoor niet kan
worden beoordeeld of dringende redenen, direct handelen noodzakelijk maakten.
•
Gelet op de toelichting van de verordening waarbij in dergelijke gevallen als toepassing
een weigering van de aanvraag als mogelijkheid wordt benoemd vanwege het ontbreken
van de toetsingsmogelijkheid aan het juridische criterium voor een onderhoudsaanvraag
•
Gelet op de niet uit te sluiten en wellicht in enige mate aanwezige technische noodzaak;
Toepassen van een korting van 35% van de gevraagde vergoeding.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 10.940,51
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-MOP
Stichting AVES
De Horizon (RK)
A. van Bockholtstraat 3, 8307 AX ENS
03RA

Aanvraag:
1. Vervangen/herstraten van 2.086 m² betontegels en vervanging 230m1 buitenriolering
onder het plein;
2. Het vervangen van de fietsenrekken en de zandbak
Besluit:
2. De gevraagde voorzieningen 1 t/m 2 toe te kennen en plaatsen op het Progamma.
Motivering/Toelichting:
De voorzieningen zijn voor 2014 opgenomen in het MOP 2012. De technische staan van
onderhoud is CVO3 (=redelijk) voor de fietsenrekken en zandbak gecombineerd met CVO
4(=matig) voor bestrating en riolering.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 114.489
2. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 5.212

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-MOP
Stichting AVES
De Ark
Het Laantje 6, 8311 AZ ESPEL
06YL

Aanvraag
1. Het vervangen van 6 m² stalen kozijnen in het oude gebouwdeel
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en plaatsen op het Progamma.
Motivering/Toelichting:
De voorzieningen zijn voor 2014 opgenomen in het geactualiseerde MOP 2012. De technische
staat van onderhoud is CVO5 (=slecht). Er wordt voldaan aan het juridische criterium voor
vervanging.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 4.669

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013001475
Stichting AVES
De Lichtwachter (RK)
Voorstraat 3, 8317 AG , KRAGGENBURG
03QP

Aanvraag:
1. Het vervangen van 135 m1 randstroken tpv het dak (APP);
2. Het vervangen van 32 m1 randstroken tpv dak (SBS)
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen toe te kennen en op het Programma te plaatsen;
2. De gevraagde voorzieningen toe te kennen en op het Programma te plaatsen
Motivering/Toelichting:
De gevraagde voorzieningen zijn niet voorzien in de MOP.
Het cluster IB is ter plaatse geweest om de technische noodzaak van gevraagde voorzieningen te
beoordelen. Directe noodzaak voor vervanging is vanwege ontbreken van lekkage niet aanwezig,
maar wel binnen 3 à 4 jaar.
Conclusie is dat de dakstroken een technische conditie (CVO) 3 (=redelijk) tot conditie 4
(=matig) hebben. Juridisch gezien wordt met dit oordeel voldaan aan de maatstaf (=CVO 3) voor
vervanging. Derhalve advies om te plaatsen op het Programma.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 7.159,47

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013001476
Stichting AVES
De Pionier (Ob)
Voorstraat 5, 8317 AG , KRAGGENBURG
15NQ

Aanvraag:
1. Het vervangen van 60 m² SBS dakbedekking tpv dakvlak DE, 25 m1 SBS randstroken;
2. Het vervangen van 55m1 zinken goeten en gootbeugels en 22m1 boeiboord;
3. Het vervangen van 10 m1 gegalvaniseerde hemelwaterafvoeren (hwa’s), 30m1 pvc hwa’s
en vergaarbakken (3x);
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen onder 1 t/m 3 toe te kennen en op het Programma te
plaatsen;
Motivering/Toelichting:
De gevraagde voorzieningen zijn niet voorzien in de MOP.
Het cluster IB is ter plaatse geweest om de technische noodzaak van gevraagde voorzieningen te
beoordelen. Vervanging van de voorzieningen onder de punten 1 t/m 3 is noodzakelijk.
Conclusie is dat de voorzieningen een technische conditie 5 (=slecht) hebben.
Juridisch gezien wordt met dit oordeel voldaan aan de maatstaf voor vervanging.
Gelet op de in gang zijnde gesprekken om tot een fusie te komen en de mogelijke gevolgen om
één van beide gebouwen te behouden of over te gaan tot mogelijk volledige nieuwbouw, het
advies om de voorziening op het Programma te plaatsen met als aanvullende voorwaarde:
o
Pas over te gaan tot daadwerkelijke realisatie op het moment dat beslist is welke van de
twee aanwezige onderwijsgebouwen in Kraggenburg in gebruik blijft bij de in bespreking
zijnde fusie of;
o
Per direct overgaan tot daadwerkelijke realisatie als onherstelbare gevolgschade dreigt
bij het niet herstellen van de geconstateerde gebreken en/of de activiteiten niet
uitstelbaar zijn;
Financiële normering:
1. Beschikbaar stellen van een vergoeding van € 23.592,14

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-MOP
Stichting AVES
De Pionier (Ob)
Voorstraat 5, 8317 AG , KRAGGENBURG
15NQ

Aanvraag:
1. Het vervangen van 34 st binnendeuren in de binnenkozijnen
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en op het Programma te plaatsen;
Motivering/Toelichting:
De geactualiseerde MOP2012 beoordeeld de technische staat van de gebouwdelen met CVO5
(=slecht). Daarmee wordt voldaan aan het juridische criterium voor vervanging.
Gelet op de in gang zijnde gesprekken om tot een fusie te komen en de mogelijke gevolgen om
één van beide gebouwen te behouden of over te gaan tot mogelijk volledige nieuwbouw, het
advies om de voorziening te plaatsen op het Programma met als aanvullende voorwaarde:
o
Pas over te gaan tot daadwerkelijke realisatie op het moment dat beslist is welke van de
twee aanwezige onderwijsgebouwen in Kraggenburg in gebruik blijft bij de in bespreking
zijnde fusie of;
o
Overgaan tot daadwerkelijke realisatie als er onherstelbare gevolgschade dreigt bij het
niet herstellen van de geconstateerde gebreken en/of risico’s voor de veiligheid van
leerlingen ontstaan;
Financiële normering:
1.
Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 8.143-

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013001476
Stichting AVES
De Pionier (Ob)
Voorstraat 5, 8317 AG , KRAGGENBURG
15NQ

Aanvraag:
1. Het vervangen van 265 m2 gevelvoegwerk
Besluit:
1. De gevraagde voorziening te weigeren en op het Overzicht van geweigerde voorzieningen
plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De gevraagde voorzieningen zijn niet voorzien in de MOP. Het cluster IB is ter plaatse geweest
om de technische noodzaak van gevraagde voorzieningen te beoordelen. Conclusie is technisch
gezien de voorzieningen een technische conditie 5 (=slecht) heeft. Dat wil zeggen dat technisch
bezien de activiteit moet worden uitgevoerd.
De voorziening komt echter niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. Vervanging
van voegwerk behoorde voor de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting (1997) tot de
financiële activiteitenstroom “Technisch onderhoud”.
In 1997 is deze activiteitenstroom gesplitst in een deel voor rekening van het schoolbestuur en
een deel voor rekening van de gemeente. Hetgeen voor rekening van de gemeente komt is
opgenomen in de het onderhoudsoverzicht in bijlage I van de verordening.
De activiteit Vervangen voegwerk gevels maakt geen deel uit van dit overzicht. De gevraagde
voorziening is dan ook geen voorziening als bedoeld in de wet en moet derhalve worden
geweigerd. Volgt plaatsing op het Overzicht.
Financiële normering:
1.
€-

---===oooOooo===---
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Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-MOP
Stichting AVES
De Driesprong (Ob)
Laagzijde 1, 8316 AX , MARKNESSE
15SN

Aanvraag:
1. Het vervangen van 55 m1 bovendakse loodstroken tpv de opgaande gevels;
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en op het Programma te plaatsen;
Motivering/Toelichting:
De geactualiseerde MOP2012 beoordeeld de technische staat van het zink en de bakgoot met
CVO4 (=matig). Daarmee wordt voldaan aan het juridische criterium voor vervanging.
Vervanging is vervanging dringend gewenst
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 3.705
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013001477
Stichting AVES
St. Paulusschool (Rk)
Buitenom 87, 8313 AH, RUTTEN
11QN

Aanvraag:
1. Het vervangen van 860 m² bestrating van het schoolplein;
2. Het vervangen van de zandbakomranding en de stalen schoonlooproosters voor de entree
deur;
3. Het vervangen van de SBS dakbedekking, de daktrimmen en de hwa-en van de berging.
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen onder 1 t/m 3 toe te kennen en op het Programma te
plaatsen;
Motivering/Toelichting:
De gevraagde voorzieningen zijn niet voorzien in de MOP. Het cluster IB is ter plaatse geweest
om de technische noodzaak van gevraagde voorzieningen te beoordelen. Conclusie is, dat
technisch gezien de voorzieningen een technische conditie 3, 4 (=redelijk, matig) hebben voor
het straatwerk en de dakbedekking een technische conditie 5 (=slecht) heeft.
Juridisch gezien wordt met dit oordeel voldaan aan de maatstaf (CVO 3) voor vervanging.
Gelet op het in gang zijnde haalbaarheidsonderzoek MFA Rutten met als één van de opties een
volledige nieuwbouw, het advies om de voorziening te plaatsen op het Programma met als
aanvullende voorwaarde:
o
Pas over te gaan tot daadwerkelijke realisatie van herstrating schoolplein en vervangen
zandbakomranding op het moment dat beslist is welke van de MFA scenario wordt
ontwikkeld;
o
De dakbedekking in ieder geval te (laten) vervangen
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 60.465,63

---===oooOooo===---

39

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

:
:
:
:
:

2013001478
Stichting AVES
Ir. A.P. Minderhoud (Ob)
Fazantendrift 4, 8309 AM, TOLLEBEEK
15ZC

Aanvraag:
1. Het vervangen van 55 m1 gaashekwerk tpv de achterzijde van de school;
Besluit:
1. De gevraagde voorziening te weigeren en op het Overzicht van geweigerde voorzieningen
plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De gevraagde voorzieningen zijn niet voorzien in de MOP. Het cluster IB is ter plaatse geweest
om de technische noodzaak van gevraagde voorzieningen te beoordelen. Conclusie is technisch
gezien de voorziening een technische conditie 2 (=goed) heeft.
Juridisch gezien wordt met dit oordeel niet voldaan aan de maatstaf (CVO 3) voor vervanging.
Financiële normering:
1. € ---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:
:

2013-001481/1482
Stichting Eduvier Onderwijsgroep
De Optimist
Hoefbladstraat 1a, 8302 VM, Emmeloord
Jhr. O. Alewijnstraat 4, 8302 AP, Emmeloord
23HU

Aanvraag:
2. Onderhoud gebouw, vervanging van de dakbedekking t.p.v Hoefbladstraat
3. Onderhoud gebouw d.m.v. vervangen dakbedekking t.p.v. Alewijnstraat
4. Vervangen, c.q. herstellen van buitenriolering t.p.v. Jhr. O. Alewijnstraat
Besluit:
4. De gevraagde voorziening proforma op het overzicht te plaatsen i.v.m intrekking van de aanvraag
5. De gevraagde voorziening proforma op het overzicht te plaatsen i.v.m intrekking van de aanvraag
6. De gevraagde voorziening proforma op het overzicht te plaatsen i.v.m al gerealiseerd zijn van de

aanvraag;
Motivering/Toelichting
Ad 1.
De gevraagde voorziening is in het gevoerde vooroverleg door de directeur van de school
ingetrokken. Dit in verband met het (technisch) niet noodzakelijk zijn van de vervanging.
Behandeling en beoordeling van de aanvraag is derhalve niet meer noodzakelijk. Derhalve
proforma op het overzicht plaatsen.
Ad 2.
De gevraagde voorziening is in het gevoerde vooroverleg door de directeur van de school
ingetrokken. Dit in verband met het (technisch) niet noodzakelijk zijn van de vervanging.
Behandeling en beoordeling van de aanvraag is derhalve niet meer noodzakelijk. Derhalve
proforma op het overzicht plaatsen.
Ad 3.
De stand van zaken ten aanzien van de buitenriolering maakte technische gezien een
noodvervanging noodzakelijk. De kosten van de (gedeeltelijke) vervanging heeft de gemeente
voor haar rekening genomen. Verdere behandeling van de aanvraag is niet langer noodzakelijk nu
de klachten zijn verholpen en afhandeling van de aanvraag niet meer oportuun is. Derhalve
proforma op het overzicht plaatsen.
Financiële normering:
1. –
2. –
3. -

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Triangel
Rijedersant 17, 8303 XL Emmeloord
11QC

Aanvraag:
1. Het vervangen van de binnenwandopeningen/-kozijnen;
2. Het vervangen van de gecombineerde hwa-;
3. Vervangen van de radiatoren, -leidingen en convectoren
Besluit:
1. De gevraagde voorziening onder de punten 1 t/m 3 te weigeren en op het Overzicht van
geweigerde voorzieningen plaatsen.
Motivering/Toelichting:
In de uitgevoerde actualisatie van de Meerjarenonderhoudsplanning (2012) komen deze
activiteiten niet meer voor. Dit in tegenstelling tot de MOP uit 2004.
Conclusie lijkt derhalve gerechtvaardigd dat de technische noodzaak ontbreekt.
Financiële normering:
1.
€---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Triangel
Rijedersant 17, 8303 XL Emmeloord
11QC

Aanvraag:
1. Het vervangen van de rijwielrekken
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en op het Programma te plaatsen.
Motivering/Toelichting:
In activiteit wordt als noodzakelijk beoordeeld in de geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplanning (2012). Technische conditie 5 (=slecht).
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 7.018
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer
Aanvraag:
1. Het vervangen
2. Het vervangen
3. Het vervangen
4. Het vervangen

van
van
van
van

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Lichtboei
Scheer 1, 8303 KN Emmeloord
12KG

439 m² (oude) aluminiumkozijnen;
96m1 loodstroken tpv de opgaande gevels (tegelijk met kozijnen);
de multiplex gevelbekledingsplaten;
de radiatoren, -leidingen en convectoren

Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen onder 1 tot met 4 toe te kennen en op het Programma te
plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De activiteit wordt als noodzakelijk beoordeeld in de geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplanning (2012). Technische conditie voor onderhoud= 5 (=slecht).
Financiële normering:
1/2. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 370.153
3. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 3.722
4. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 77.840
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer
Aanvraag:
1. Het vervangen
2. Het vervangen
3. Het vervangen
4. Het vervangen

van
van
van
van

de
de
de
de

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Lichtboei
Diezestraat 1, 8303 KN Emmeloord
12KG

dakbedekking (1446 m²), dakranden (354m1),
daktrimmen en loodstroken (115 m1) tpv opgaande gevels
dakopeningen en lichtkoepels (11 st)
gecombineerde hwa-en (16 m1)

Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen onder de punten 1 t/m 4 toe te kennen en op het Programma
te plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De activiteit wordt als noodzakelijk beoordeeld in de geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplanning (2012). Technische conditie voor onderhoud= 4 (=matig).
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 54.390
2. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 5.491
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Kompas
Sondelstraat 4, 8304 GA Emmeloord
12ST

Aanvraag:
1. Het vervangen van de dakbedekking
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen toe te kennen en op het Programma te plaatsen.
Motivering/Toelichting:
Het dak is in 2012 gerenoveerd. Bij de vervanging bleken meer werkzaamheden noodzakelijk te
zijn evenals het aanbrengen van extra hwa. Dit heeft geleid tot een financieel tekort.
Voor onderhoud geldt de systematiek van vergoeding van de daadwerkelijke kosten
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 25.323
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Zeester
Noordzoom 119, 8316 CH MARKNESSE
12ST

Aanvraag:
1. Het vervangen en herstraten van 1039 m² betontegels tpv plein;
2. Het vervangen van de zandbak tegelijk met bestrating
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen onder 1 en 2 toe te kennen en op het Programma te
plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De voorzieningen zijn opgenomen in de geactualiseerde MeerjarenonderhoudsPlanning 2012. Technische conditie=4
Financiële normering:
2. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 32.884
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Zeester
Noordzoom 119, 8316 CH MARKNESSE
12ST

Aanvraag:
1. Het vervangen van enkel glas voor dubbel glas in 6 lokalen
Besluit:
1. De gevraagde voorziening te weigeren en op het Overzicht van geweigerde voorzieningen
plaatsen.
Motivering/Toelichting:
Technisch gezien is het enkel glas in conditie 2.
Daarnaast is vervanging van enkel glas door dubbel glas geen voorziening in de
onderwijshuisvesting.
Financiële normering:
1. € ---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
De Schalmei
Noordakker 50, 8314 AH BANT
12ZH

Aanvraag
1. Het herstraten van betontegels van het schoolplein en vervangen van de zandbak
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen toe te kennen en op het Programma te plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De vervanging is opgenomen in de oude MOP uit 2004. De activiteit is beoordeeld door cluster IB
en wordt beoordeeld met een technische conditie 4 (=matig). Daarmee wordt voldaan aan het
juridische criterium voor vervanging.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 23.086,80
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
De Klimboom
Vogelsant 8, 83 AH BANT
12ZH

Aanvraag
1. Het vervangen van 164 m² de (oude) grenen buitenkozijnen en deuren (4st)
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen toe te kennen en op het Programma te plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De activiteit is beoordeeld door cluster IB en wordt beoordeeld met een technische conditie 3
(=redelijk) en combinatie 4 (=matig). Daarmee wordt voldaan aan het juridische criterium voor
vervanging.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 118.238
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
De Rank
Sportstraat 26, 8315 AM LUTTELGEEST
13FE

Aanvraag
1. Het vervangen van 347 m² dakbedekking, 109 m1 dakrandafwerking;
2. 70 m1 loodstroken tpv opgaande gevels en 1 lichtkoepel
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen onder 1 en 2 toe te kennen en op het Programma te
plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De activiteit is opgenomen in het geactualiseerde MOP 2012 en wordt beoordeeld met een
technische conditie 4 (=matig) en combinatie 5 (slecht). Daarmee wordt voldaan aan het
juridische criterium voor vervanging.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 24.193
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:

2013-001396
Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO)
Het Lichtschip
Sportweg 24, 8307 AN
ENS
14DL

Aanvraag
1. Het vervangen/herstraten van 1569m² schoolterrein in combinatie met zandbak
2. Het vervangen van 93m² gaashekwerken incl poorten (spijlen) en inclusief rijwielrekken;
Besluit:
1. De gevraagde voorzieningen toe te kennen en op het Programma te plaatsen.
Motivering/Toelichting:
De activiteit is opgenomen in het geactualiseerde MOP 2012 en wordt beoordeeld met een
technische conditie 3 (=redelijk). Daarmee wordt voldaan aan het juridische criterium voor
vervanging.
Financiële normering:
1. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 69.900
2. Voor deze voorziening een vergoeding beschikbaar stellen van € 23.964

52

GEGEVENS AMBTSHALVE AANVRAAG:
Volgnummer aanvraag
:
Ten behoeve van Bevoegd gezag
:
School waarvoor aanvraag is ingediend :
Adres
:
Brinnummer
:

2013-Ambtelijk 1
Stichting AVES
Wegwijzer (De Wissel)
Oosterringweg 41 b , 8315 PS Luttelgeest
14FB

Aanvraag:
Doordecentralisatie van de gemeentelijke onderhouds en verzekeringsvergoeding voor het
gebouw in eigendom bij het COA ten behoeve van De Wissel te Luttelgeest
Besluit:
1. Jaarlijkse bijdrage voor “Onderhoud en aanpassing binnenzijde” ten behoeve van
de gemeentelijke vergoedingscomponent aan AVES vergoeden voor het onderwijsgebouw
van de Wegwijzer op het AZC in Luttegeest (37,50% van het onderhoudsbedrag van €

11.831,52);
2.

Jaarlijks de bijdrage voor de opstalverzekering aan AVES vergoeden ten behoeve van het
onderwijsgebouw op het AZC in Luttegeest.

Motivering/Toelichting:
In het Programma huisvesting onderwijs 2013 is beslist dit bedrag jaarlijks aan AVES ter
beschikking te stellen. Dit ten behoeve van het gebouw van De Wegwijzer in Luttelgeest.
In verband met de voorgenomen doordecentralisatie van het “onderhoud en aanpassingen
binnenzijde” is 2014 het laatste jaar dat de component onderhoud door de gemeente aan AVES
wordt vergoed.
Per 2015 ontvangt het schoolbestuur deze vergoeding rechtstreeks van Rijkswege. Voor dit
onderdeel kan de gemeente per die datum niet langer verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar
stellen van de vergoeding voor de component “onderhoud en aanpassing binnenzijde”.
De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het vergoeden van de premie ten behoeve van de
opstalverzekering.
Financiële normering:
1. Beschikbaar stellen van een vergoeding van € 10.781,42 (peil 2013)
---===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 inzake 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 schoolbestuurlijke verantwoordelijkheden.
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag
School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres
Brinnummer

:
:
:
:
:
:

2013-001481/1482
Stichting Eduvier Onderwijsgroep
De Optimist
Hoefbladstraat 1a, 8302 VM, Emmeloord
Jhr. O. Alewijnstraat 4, 8302 AP, Emmeloord
23HU

Aanvraag:
1 Aanpassing d.m.v. het aanbrengen/plaatsen van een binnenkozijn t.p.v. de
trapopgang/balustrade op de 1e verdieping aan de Alewijnstraat.
Besluit:

1. De gevraagde voorziening toe te kennen
Motivering/Toelichting
Ad 1.
De betreffende aanpassing is in het vooroverleg aangegeven. De aanpassing is formeel niet
aangevraagd. Een ondertekent formulier ontbreekt derhalve. Formeel zou de aanvraag om die
reden buiten behandeling moeten worden gelaten c.q. worden afgewezen.
Wel heeft een inhoudelijke beoordeling van de fictieve aanvraag plaatsgevonden. Dit op de
criteria noodzaak en/of geschiktheid van het ingebruik zijnde gebouw voor de te huisvesten
doelgroep. Oordeel van cluster Ingenieursbureau is dat de gevraagde aanpassing van het
gebouw, specifiek gelet op de daar gehuisveste leerlingen met internaliserende,
autismegerelateerde gedragsproblematiek, noodzakelijk is.
De te lage balustrade zorgt samen met de (mogelijk) gedragsspecifieke kenmerken van de
doelgroep een niet acceptabel risico waarbij de kans op ongelukken aanzienlijk is.
In die zin is het gebouw op dit moment en op dit punt niet geschikt om als huisvesting te dienen
voor de betreffende school. De aanpassing van het gebouw op dit punt is dan ook noodzakelijk en
moet worden toegekend.
Plaatsing op het Programma is derhalve noodzakelijk in verband met de thans niet acceptabele
veiligheidsrisico’s.
Advies:
Ondanks het ontbreken van een formele aanvraag, de voorziening toe te kennen.
Het bestuur echter uitdrukkelijk wijzen op de thans iets te informele werkwijze en hen verzoeken,
op dit punt het gedrag aan te passen. Dit ook in verband met de toenemende maatschappelijke
mechanismen van publieke en rechtmatigheidscontrole.
Financiële normering:
2. Een vergoeding beschikbaar stellen van € 10.040

---===oooOooo===---
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GEGEVENS AMBTSHALVE AANVRAAG:
Volgnummer aanvraag
:
Ten behoeve van Bevoegd gezag
:
School waarvoor aanvraag is ingediend :
Adres
:
Brinnummer
:

2013-Ambtelijk 2
Stichting Christelijk Primair onderwijs
diverse scholen
diverse
diverse

Aanvraag:
1.
Vergoeding ten behoeve van aanpassingen aan diverse onderwijsgebouwen in het kader
van inhuizinging van Stichting Peuterspeelzalen in onderwijsgebouwen van SCPO.
Besluit:
1. De SCPO vergoeding toekennen ten behoeve van de gerealiseerde aanpassingen in
diverse onder haar gezag en eigenaarschap vallende onderwijsgebouwen.
Motivering/Toelichting:
Vanaf 2010 is er een start gemaakt met het huisvesten van Peuterspeelzalen in
onderwijsgebouwen waar sprake was van (normatief) leegstaande leslokalen.
Hoewel de leslokalen geschikt zijn voor leerlingen van 4-12 jaar waren voor de inhuizing van de
SPN in een aantal gevallen nog wel aanpassingen in/aan of bij de onderwijsgebouwen
noodzakelijk.
Een dergelijke inhuizing heeft zowel plaatsgehad bij onderwijsgebouwen die in eigendom zijn van
AVES als in gebouwen in eigendom bij de SCPO. Voor de gebouwen in eigendom bij AVES hebben
de aanpassingen plaats gehad uit beschikbare onderhoudsbudgetten of zijn de werkzaamheden
bekostigd uit overige beschikbaar gestelde budgetten (in 2012 onderzoeks- en
voorbereidingsbudget).
De SCPO heeft de aanpassingen ten behoeve van de inhuizing van de Peuterspeelzalen uit haar
eigen gelden bekostigd. De wens (en verplichting) om de Peuterspeelzalen volgens ‘wettelijk’
gestelde eisen te huisvesten en een gelijke behandeling van gelijke situaties of partijen in gelijke
omstandigheden betekent dat de gemaakte kosten voor de aanpassing van de onderwijslokalen
aan de SCPO moeten worden vergoed.
Het betreft aanpassingen in de onderwijsgebouwen van De Rank (Luttelgeest), De regenboog
(Creil), Het Lichtschip (Ens) en Kompas (Emmeloord).
Financiële normering:
1. Beschikbaar stellen van een vergoeding van € 12.461,41
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AANVRAGER:
Volgnummer aanvraag
Bevoegd gezag

School waarvoor aanvraag is ingediend
Adres

: 2013-Ambtelijk 3
: Samenwerkingsstichting Scholengroep
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en
Lemsterland
: Zuyderzeecollege (locatie Junior en Seniorcollege)
: Prof. Ter Veenstraat 5 & 6, 8300 AM,
EMMELOORD
: 20CR

Brinnummer
Aanvraag:
1. Een financiële bijdrage verstrekken voor de aanleg van een goedgekeurde
Brandmeldinstallatie.

Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en plaatsen op het Programma 2014.
Motivering/Toelichting:
In het Programma 2013 heeft het Emelwerdacollege een vergoeding gekregen als bijdrage voor
het aanpassen van de brandmeldinstallatie.
De reden was dat tussen 2006 en 2008 de gemeente en de schoolbesturen bezig waren met het
project “veiligheid schoolgebouwen”. Voor dit project heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld
en ook de schoolbesturen hebben een eigen financiële bijdrage verstrekt ten behoeve van fysieke
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen.
De organisatie was zo dat de gemeente (als feitelijk en faciliterend opdrachtgever) de
bouwvoorbereiding, de opdrachtverlening en de toezichthoudende rol op zich nam. De gemeente
gaf opdrachten ten aanzien van gebouwen die in eigendom waren/zijn bij de schoolbesturen.
Bij de schoolgebouwen voor Voortgezet onderwijs zijn daarvoor o.a. Brandmeldinstallaties (BMI)
aangebracht.
Bij het Emelwerdacollege is in 2007 een BMI aangelegd die niet voldeed aan de technische en
wettelijke eisen. Inmiddels zijn in 2011/2012 nieuwe eisen gaan gelden voor BMI’s. Door het
cluster handhaving is het Emelwerdacollege bezocht, met als conclusie dat ;
1. de BMI’s in de gebouwen niet voldoen a.d. eisen en in het verleden niet hebben voldaan;
2. De BMI’s aanpassing behoeven.
Het Emelwerdacollege heeft de gemeente mede verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor de
onjuiste uitvoering in 2007/2008 en een financiële claim daarvoor neergelegd.
De nu voorliggende claim van het Zuyderzeecollege is een logisch aansluitende en vervolg op die
van het Emelwerdacollege. Het gelijk behandelen van gelijke gevallen, zonder onderscheid naar
wie het bevoegd gezag vormt (zelfstanbdige stichting of een gemeente) en denominatie is één
van de fundamenten binnen de onderwijshuisvesting.
Financiële normering:
1. een bijdrage van (70%*€ 13.464,85) = € 9.425,40
---===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 AMBTSHALVE AANVRAAG:
Volgnummer aanvraag
: 2012-Ambtelijk 4
Bevoegd gezag
: Gemeente
School waarvoor aanvraag is ingediend : diversen
Adres
: diversen
Brinnummer
: diversen.
Aanvraag:
1. Aanvullende vergoeding ten behoeve van definitieve afwikkeling (Rijks)Subsidie
verbetering Binnenklimaat Primair onderwijs 2009.
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en plaatsen op het Programma 2014.
Motivering/Toelichting:
In 209 heeft het rijk een stimuleringsmaatregel vastgesteld. Met deze subsidieregeling konden
schoolbesturen in samenwerking met gemeente gebruik maken van rijkssubsidie.
De subsidie was bedoeld voor het aanpassen van de onderwijsgebouwen van het Primair en Speciaal
onderwijs en gericht op de verbetering van het binnenklimaat en de energiebalans van de
onderwijsgebouwen.
Een verplichte voorwaarde voor de rijkssubsidie was dat de gemeente en/of de schoolbesturen zelf een
eigen financiële bijdrage van 40% beschikbaar stelden. De gemeenteraad heeft daarvoor in 2010
maximaal € 202.000 beschikbaar gesteld.
De activiteiten –verbeteringsmaatregelen binnenklimaat - zijn eind 2010/begin 2011 uitgevoerd. In
2012 en straks 2013 zal de subsidieregeling definitief worden afgewikkeld. Waar de rijksregeling
eenvoud beoogde, zo complex bleek de toepassing van de regels te zijn en dientengevolge de
definitieve vaststelling van de beschikkingen.
Zo moeten o.a. de voorlopige beschikkingen worden vervangen door nieuwe en definitieve
beschikkingen. Dit (inhoudelijke) traject met o.a. overleg met het onderwijsveld is nog niet volledig
afgerond.
De “voorlopige” stand van zaken leidt bij de “juiste’ en door het rijk toegestane” uitleg van de regels
tot een gemeentelijke bijdrage van € 109.388,10 (exclusief de door gemeente bij schoolbesturen terug
te vorderen bedrag van € 10.427,40). Resultaat van de toepassing van de regels zoals het “rijk” deze
interpreteert is dat:
•
Er € 10.427 bij de schoolbesturen zou moeten worden teruggevorderd;
•
De schoolbesturen naast de bijdrage bij de regeling (10%), zelf nog “eigen” kosten hebben gemaakt
van € 96.664,28
Financieel/Procedureel is het beschikbaar gestelde budget (€ 202.000) minus de toegestane
€ 109.388,10 gemeentelijke bijdrage al teruggevloeid naar de egalisatiereserve. Hierdoor zijn geen
middelen beschikbaar om het definitieve voorstel af te wikkelen.
Kern van het nu aan u voorliggende voorstel in dit Programma:
Beschikbaar stellen van financiële middelen ter dekking van het definitieve (inhoudelijke)
afwikkelingsvoorstel. Niet nu een besluit over de _voor te stellen_ inhoud van de afwikkeling.
De voorlopige strekking van het voorstel op hoofdlijnen, luidt in financiële termen:
1.
Af te zien van de terugvordering (tekort - € 10.427,40 moet dan worden afgedekt)
2.
Als gemeente een extra bijdrage te doen aan de schoolbesturen van 40% (=38.666) bij de
“eigen” kosten van de schoolbesturen (€96.664,28). Dit percentage zoals in de
oorspronkelijke regeling 40%.
In het geval van een definitieve afwikkeling volgens deze lijn komt de totale gemeentelijke bijdrage
voor de cofinanciering voor deze “rijks’regeling uit op € 158.471,50 (onder het oorspronkelijke
maximum van € 202.000).

Financiële normering:
1. een financiële bijdrage beschikbaar stellen van € 49.093,40
---===oooOooo===---
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GEGEVENS AMBTSHALVE AANVRAAG:
Volgnummer aanvraag
: 2012-Ambtelijk 5
Bevoegd gezag
: Gemeente
School waarvoor aanvraag is ingediend : diversen
Adres
: diversen
Brinnummer
: diversen.
Aanvraag:
1. Beschikbaar stellen aanpassingsbudget t.b.v. kleine aanpassingen in de buitenruimte
i.v.m. de vorming van kindcentra.
Besluit:
1. De gevraagde voorziening toe te kennen en plaatsen op het Programma 2014.
Motivering/Toelichting:
De ontwikkeling en vorming van Kindcentra is in de vorm van 4 pilots in volle gang.
Bij twee van de vier pilots is bij het schrijven van dit programma (september 2013) inmiddels een
samenwerkingovereenkomst ondertekent. De laatste twee samenwerkingsovereenkomsten zijn
naar verwachting voor de definitieve behandeling van dit programma ook ondertekent.
Vanuit de in ontwikkeling zijnde kindcentra worden inmiddels ook voorzichtige wensen
geformuleerd op het terrein van de huisvesting en de overige fysieke omgeving (buiten).
Aanpassingswensen voortkomend uit inhoudelijke onwikkeling van Kindcentra (breed
beleidsmatig) zijn lastig toestbaar vanuit enkel de kaders van de onderwijshuisvesting. Immers
bij de OHV gaat het alleen om aanpassingen ivm onderwijs en huisvesting van leerlingen.
Vanwege de betrokkenheid vanuit het onderwijs en de wenselijke beleidsmatige integratie en
verdere kindgerichte samenwerking is het wel mogelijk beperkte financiële middelen beschikbaar
te stellen.
De mogelijkheid daartoe kan worden gevonden onder de voorzieningen met de laagste prioriteit
te weten “aanpassingen i.v.m. nieuwe onderwijskundige inzichten en eigentijdse eisen aan het
onderwijs” .
De betrokkenheid van overige (kindgerichte) participanten biedt de mogelijkheid om op het
terrein van de wenselijke aanpassingen deze participanten te vragen naast de inhoudelijke
betrokkenheid ook een financiële verantwoordelijkheid te dragen voor “gewenste
veranderingen/aanpassingen” in de huisvesting en fysieke omgeving.
Het stellen van een dergelijke ‘randvoorwaarde ’ vanuit de financiële middelen van de
onderwijsvesting sluit daarnaast aan op de uitgangspuntenvan de sociale structuurvisie en de
transities op het terrein van (jeugd)zorg waarbij (ook financiële) verantwoordelijkheid in
toenemende mate wordt verlegd naar de burgers en samenleving zelf.
Voorstel:
Voor aanpassingen in de buitenruimte die moeten samenhangen met een functionerend
kindcentrum, per concreet project een maximale bijdrage beschikbaar stellen van 60% van de
kosten van de aanpassingen met een na te streven maximale grens van € 7.000.
Financiële normering:
1. een financiële bijdrage beschikbaar stellen van € 20.000
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