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Emmeloord, 4 november 2014.
Onderwerp
Programma & Overzicht Onderwijshuisvesting 2015
Besluit
Een budget van € 3.332.123 beschikbaar stellen ten behoeve van de uitvoering van het
Programma huisvesting onderwijs 2015
Advies raadscommissie
Voor de fracties van ONS (met stemverklaring), D66, CU/SGP, SP, Pv/dA-GL, PU, VVD,
CDA een hamerstuk.
De PvvP neemt het stuk mee terug naar de fractie.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2015 en het
verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 17 september 2014;
2. Een budget van totaal € 3.332.123 beschikbaar stellen ten behoeve van de
uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2015;
3. De 2e wijziging van de programmabegroting 2015 vast stellen
Doelstelling
Als gemeente door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen zorg te
dragen voor adequate huisvesting ten behoeve van het onderwijs.
Inleiding
Het College van Burgemeester en Wethouders stelt jaarlijks het Programma en Overzicht
huisvesting onderwijs vast. Op dit moment gaat het om het Programma 2015.
Het college toetst de aanvragen daarbij eventueel aan:
•
Leerlingenprognoses, diverse mogelijkheden om de voorziening uit te voeren,
beleidsmatig ambities zoals o.a. het aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met als
gevolge herschikkingen en concrete invulling het “vakcollege”
•
de beoordelingscriteria uit de onderwijswetten en de verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder 2013;
•
de financierings- en verantwoordelijkheidsstructuur in en van het onderwijs voor
zover dit leidt tot een weigeringsgrond op aanvragen;
•
“weigeringsgronden zoals opgenomen in de wet.
Is er sprake van een recht op een voorziening en is er geen weigeringsgrond dan wordt
de voorziening op het programma geplaatst. Is er sprake van een weigeringsgrond dan
komt de aanvraag op het overzicht. De mogelijkheid tot het aanvragen van
voorzieningen is vastgelegd in de wetten op het onderwijs (WPO, Wet op de
expertisecentra en de WVO).
Argumenten
1.1
Aanvragen van schoolbesturen die voldoen aan de wettelijke vereisten leiden
tot de wettelijke plicht tot vaststelling van een Programma en Overzicht.
Er zijn tientallen aanvragen binnengekomen voor voorzieningen in de huisvesting die
behandeld zijn en waarop wij een besluit hebben genomen.
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1.2
De schoolbesturen hebben met het Programma en Overzicht 2015 ingestemd.
In het OOGO (op overeenstemming gericht overleg), gehouden op 17 september 2014,
hebben de schoolbesturen hun instemming betuigd met de opgevoerde investeringen.
Wel zijn er tijdens het OOGO nog opmerkingen gemaakt die hebben geleid tot vervolg
overleg en aanpassing van het door het college vastgestelde Programma 2015.
Een overzicht van de vragen, vervolgoverleg en gedane aanpassingen evenals de nog
openstaande vragen die een (uitvoerings) antwoord ontvangen is te zien in de bijlage bij
het college voorstel. De geweigerde aanvragen zijn voorzien van motivering en
verwijzing naar de het wettelijke artikel.
2.
Financiën
In het Programma zijn de volgende totalen als investeringen opgenomen. Het rentetarief
is 3,5%. Afschrijvingen voor OLP en Meubilair is 20 jaar Uitbreiding van een gebouw op
een 2e bouwlaag is 20 jaren of als de levensduur van het gebouw langer dan gelijk aan
de restlevensduur van het hoofdgebouw. Nieuwbouw en uitbreidingen worden in 40 jaar
afgeschreven.
Voor overige uitgaven wordt de last in één keer ten laste van de bestemmingsreserve
gebracht.

Investering
Uitbreiding/nieuwbouw
Uitbreiding/aanpassing
Sloop/boekwaarde/
gebruiksvergoedingen /
brandinstallatie / dakbeveiliging

Budget
Afschrijvingstermijn Jaarlast 1e jaar
€
1.027.394
40 jaar
€
61.644
20 jaar
€
163.959
€
1.928.929
€
375.800
ineens
€
375.800

€

3.332.123

€

601.403

De benodigde budgetten blijven binnen het totaal dat beschikbaar is volgens het
Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2014-2032. Alle voor 2015 opgenomen bedragen
kunnen worden opgevangen binnen dit vastgestelde Financieel Kader.
Kanttekeningen
Er zijn 3 toegekende voorzieningen in het Programma 2015 waarvoor nog geen
krediet beschikbaar wordt gesteld. Door de toekenning in het Programma op te
nemen wordt de verplichting aangegaan in de richting van de schoolbesturen. De
daadwerkelijke budgetten kunnen dan snel en effectief via een voor- of
najaarrapportage beschikbaar worden gesteld.
a. Leer- en Ontdekcentrum t.p.v. gebouw De Es (€ 499.534);
b. Onderhoudsclaim t.b.v. tegemoetkoming Eduvier ivm Hoefbladstraat 1a en Jhr. O.
Alewijnstraat 4 (€ 125.000);
c. Dakconstructie(fout) tpv Klimop in Nagele (pm.)
Planning/uitvoering
1 Besluitvorming over beschikbaarstelling van
budgetten voor Programma 2015 door de Raad
2 Verzending Programma en Overzicht 2015 +
oplegbrief aan de schoolbesturen

15 december 2014
Januari 2015
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Bijlagen
• College voorstel en besluit dd 4.11.2014 nr 275823, inclusief bijlage
• Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015;
• Verslag OOGO van 17 september 2014 jl.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants
Steller
: de heer R.A.P.E. Brull; 32 66; r.brull@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,
no. 276373-1;
gelet op de artt. 91 -112 ev. van de Wet op het Primair onderwijs, 89-110b van de Wet
op de Expertisecentra en 76a -76z van de Wet op het Voortgezet onderwijs en art 189
ev. van de gemeentewet
B E S L U I T:
1. Kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2015 en het
verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 17 september 2014;
2. een budget van totaal € 3.332.123 beschikbaar te stellen ten behoeve van de
uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2015;
3. de 2e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 december 2014.
De griffier,
de voorzitter,

