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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emnneloord, 20 oktober 2015. 

Onderwerp 
Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het Programma huisvesting 
onderwijs 2016 

Advies raadscommissie 

De raadscommissie adviseert dit als hamerstuk te beschouwen. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2016 en het 

verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 9 september 2015; 
2. een budget van totaal € 584.878 beschikbaar te stellen ten behoeve van de 

uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2016; 
3. de 2 e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te 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 jaarli jks het Programma en Overzicht 
huisvesting onderwijs vast. Op dit moment gaat het om het Progamma 2016. 
Het college toetst de aanvragen daarbij o.a. leerlingenprognoses, de technische staat 
(voor nieuwbouw), dan wel mogelijkheden voor herschikkingen van scholen en verder 
beoordelingscriteria uit de onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Noordoostpolder 2015. Daarnaast wordt gekeken of er geen sprake 
is van "weigeringgronden" zoals opgenomen in de wet of dat de financierings- en 
verantwoordelijkheidsstructuur voor het onderwijs niet leidt tot een weigeringgrond. 

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

Argumenten 
1. Aanvragen van schoolbesturen voldoen aan de wettelijke vereisten 

Deze aanvragen zijn op het Programma geplaatst, omdat zij of een uitwerking vormen 
van een eerdere toekenning (Klimop) danwel dat er in het kader van het in ontwikkeling 
zijnde accommodatie en Vastgoedbeleid herschikkingen te verwachten zijn. 
In het kader van mogelijke herschikkingen is tijdelijke huisvesting nodig en kan ook 
sloop van diverse onderwijsvoorzieningen worden verwacht. Hiervoor zijn middelen op 
het Programma opgenomen. 

2. De schoolbesturen zijn op 9 september 2015 in het OOGO geconsulteerd 
In het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) van 9 september 2015, hebben de 
schoolbesturen instemming betuigd met de opgevoerde investeringen en de motiveringen 
rondom de afgewezen aanvragen die in het Overzicht zijn opgenomen. 
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3. De raad is het bevoegde orgaan om de financiële middelen beschikbaar te stellen; 
Het college stelt het Programma vast. De raad is overeenkomstig de 
bevoegdheidtoedeling in de gemeentewet het bevoegde orgaan om zich uit te spreken 
over de vraag of zij de financiële middelen voor het Programma beschikbaar stelt. 
In dit voorstel worden de verschillende dekkingen voor de gevraagde investeringen 
aangegeven. 

Financiën 
In het Programma zijn de volgende totalen als investeringen opgenomen. De rentevoet 
vanaf 2016 is 2,75%,%, de afschrijvingen voor OLP/Meubilair zijn 20 jaar en voor 
uitbreiding/nieuwbouw 40 jaar. Huurvergoedingen sport, constructiefouten aan 
schoolgebouwen en parkeerplaatsen zijn uitgaven waarvoor de last in één keer wordt 
genomen. 

Voor de financiële dekking: 
af schr.termijn Investering jaarlast 1e jaar 
40-jarig (uitbreiding/bouw) € 200.000 €10.500-
20-jarig (meubilair) € 20.608 € 1.597 
1-jarig (onderhoud) € 115.993 €115.993 
(huur)vergoedingen € 43.277 € 43.278 
Overig eenmalig € 205.000 € 205.000 

Totaal 584.878 € 376.368 

De benodigde budgetten blijven binnen het totaal dat beschikbaar is volgens het 
Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2014-2032. Alle voor 2016 opgenomen bedragen 
worden opgevangen binnen het vastgestelde Financieel Kader. 

Kanttekeningen 
J. Accommodatie en Vastgoedbeleid- Voorzien in Vastgoed 

Op het moment dat het beleidsplan Accommodatie en Vastgoed beleid wordt vastgesteld 
wordt daaraan ook een financiële paragraaf gekoppeld. Op dat moment wordt het 
Financiële kader onderwijshuisvesting bijgesteld. Binnen het financiële kader wordt dan 
gewerkt met een planperiode van 40 jaar (nu nog 18). Naar verwachting worden zowel 
het onderwijsdeel van Voorzien in Vastgoed evenals het nieuwe Financiële Kader medio 
2016 besproken 

Planning/uitvoering 
Besluitvorming; beschikbaarstelling budgetten 
voor het Programma 2016 door de Raad 

14 december 2015 

Verzending Programma en Overzicht 2016 + 
oplegbrief aan de schoolbesturen 

V.a. januari 2016 

Bijlagen 
• B&W Voorstel, Vaststellen van het definitieve Programma en Overzicht Huisvesting 

onderwijs 2016 en het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het Programma 
(Verseon 341211) 

• Programma en Overzicht huisvesting Onderwijs 2016 - definitieve versie (Verseon 341193) 
• Verslag van Op Overeenstemming Gerichte Overleg 9 september 2015 (Verseon 341135) 
• B&W voorstel. Programma en Overzicht onderwijshuisyestlng 2016 aanbieden aan het 

OOGO (Verseon 331035); 

van burgemeester en wethouders, 
t a r i s , / de burgemeester; 

'ortefeuillehouder 
Steller 

: De heer J.E. Wijnants 
: 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 20 oktober 2015, 
no. 341263-1; 

gelet op artlkel 100 ev. van de gemeentewet en artikel 91 ev. van de Wet op het Primair 
onderwijs, artikel 76a ev. van de Wet op het Voortgezet onderwijs en artikel 89 ev. van 
de Wet op de expertisecentra 

B E S L U I T : 

1. Kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2016 en het 
verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 9 september 2015; 

2. een budget van totaal € 584.878 beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2016; 

3. de 2 e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 14 december 2015 
De griffier, de voorzitter 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: 

de programmabegroting voor het dienstjaar 2016 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

2e wijziging van de program ma beg roting 2016. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade 
ring van 14 december 2015. 
De griffier, de voorzitter 

Ter kennisneming ingezonden 

op 21 december 2015 

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad. 
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PROGRAMMA 
Nr. Omschrijving 

VERHOGING VERLAGING NIEUWE 
RAMING 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het 
raadsvoorstel inzake Programma 
huisvesting onderwijs 2016 

LASTEN 

Sociale leefbaarheid 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

BATEN 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

364.270 

364.270 

364.270 

0 

364.270 

364.270 

14.737.982 


