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Emmeloord, 18 juni 2015. 

 

Onderwerp 

Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg  

 

Advies raadscommissie 

Hamerstuk. 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

 

Voorgesteld besluit 

1. een aanvullend krediet van € 197.909 beschikbaar te stellen  voor 

uitbreiding/renovatie van de huisvesting voor De Fladderiep en het kindcentrum 

binnen de basisschool De Fladderiep; 

2. de totaal benodigde financiële middelen ad € 1.098.954 bij de najaarsrapportage 

over te hevelen naar het begrotingsjaar 2016; 

3. de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen verwerken in de programma-  

 begroting 2016 en verder. 

4. Hiervoor de 15e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen 

 

 

Doelstelling 

Het adequaat huisvesten van de scholen in de gemeente Noordoostpolder en specifiek in 

Kraggenburg. Daar de ruimtebehoefte voor het kindcentrum in mee te nemen. 

 

Inleiding 

In het huisvestingprogramma onderwijs 2015 is een budget beschikbaar gesteld voor het 

adequaat huisvesten van de school de Fladderiep. De school is ontstaan door een fusie 

van De Lichtwachter en de Pionier. 

 

Op het moment van besluitvorming over het krediet was het advies over de 

stedenbouwkundige aspecten nog niet afgerond. Inmiddels is dit afgerond. 

 

Tegelijkertijd was tijdens de besluitvorming eind 2014 het voornemen om geen extra m² 

te realiseren in het onderwijsgebouw ten behoeve van het kindcentrum in Kraggenburg. 

Dit omdat Kinderopvang in Kraggenburg voornamelijk via Gastouders is georganiseerd. 

Inmiddels heeft Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg in de richting van het college juist 

uitgesproken dat er wel m²’s voor het kindcentrum moeten komen binnen het 

onderwijsgebouw. 

 

Dit ook in verband met het zijn van een pilot Kindcentrum en gelet op de lange termijn, 

waarbij continuïteit van Voor-, Tussen- en Buitenschoolse opvang evenals 

Peuterspeelzaalwerk ook een waarborg moet hebben. 

 

Argumenten 

1. Het gebouw van De Lichtwachter, 

sluit het beste aan bij het stedenbouwkundige advies en geeft evenwichtige verdeling 

van de gebouwen over de groene ruimte in Kraggenburg. Voor het onderwijs heeft dit 

gebouw de beste technische kwaliteit na een upgrade/renovatie en de meest heldere 



No. 326498-2 

 

structuur (oriëntatie). Door de uitbreiding heeft daarnaast een groot deel (bijna 50%) 

van het gebouw nieuwbouwkwaliteit met de bijbehorende eisen. 

 

2. Kindcentrum Kraggenburg 

Vanuit Dorpsbelang is aangegeven dat er zeker noodzaak bestaat en behoefte is aan 

ruimte voor het kindcentrum. Ook op lange termijn is continuïteit van activiteiten vanuit 

en binnen het KC vanuit een organisatie nodig en wenselijk. Daarbij geldt in het 

algemeen dat naarmate een gebouw voor één functie (onderwijs) kleiner is, het lastiger 

is om meerdere activiteiten en functies daarin onder te brengen. 

Ook om die reden is een extra toevoeging van ruimte van ca. 50 m², niet overdreven. 

 

3. Ook aanvullend krediet past bij gezonde situatie van het financiële kader 

onderwijshuisvesting. 

Via het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 was een krediet beschikbaar van € 

901.045. 

Voor de concrete uitwerking is een aanvullend krediet nodig van € 197.909. 
 

Eind 2013 is het Financiële Kader onderwijshuisvesting 2014-2032 vastgesteld.  

Voor Kraggenburg is in dat kader in eerste instantie rekening gehouden met een 

investeringsomvang voor nieuwbouw van maximaal € 1,8 mln. Met het aanvullende 

krediet wordt de investeringsomvang voor de huisvesting van het onderwijs in 

Kraggenburg beperkt naar € 1.1 mln. De lagere investeringsomvang (€ 1.1 mln. in plaats 

van € 1.8 mln.) draagt bij aan het gezond houden van de financiën voor de 

onderwijshuisvesting en de verdere toekomstmogelijkheden.  

 

Kanttekeningen 

 Renovatie 

Een gemeentelijke vergoeding voor de renovatie van schoolgebouwen is nog geen 

vaststaand en vastgesteld beleid. In 2014 is in verband met de overheveling van de 

rijksvergoeding voor het buitenonderhoud (van de gemeenten naar de schoolbesturen), 

hier al wel over gesproken met het onderwijsveld. Zoals nu door ons College 

geformuleerd, biedt een mogelijke bijdrage aan renovaties, positieve mogelijkheden ten 

behoeve van goede onderwijsaccommodaties. En dat met minder financiële middelen dan 

in geval van vervangende nieuwbouw nodig zou zijn. 

 

Planning/uitvoering 

- Start uitbreiding/aanpassing gebouw Lichtwachter in 2016. 

 

Bijlagen 

- College voorstel (Verseon 326498) 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : De heer J.E. 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 27 juli 2015, no. 326498; 

 

gelet op artikel 181 van de gemeentewet 

 

B E S L U I T: 

 

1. een aanvullend krediet van € 197.909 beschikbaar te stellen  voor 

uitbreiding/renovatie van de huisvesting voor De Fladderiep en het kindcentrum 

binnen de basisschool De Fladderiep. 

2. De totaal benodigde financiële middelen ad € 1.098.954 bij de najaarsrapportage 

over te hevelen naar het begrotingsjaar 2016. 

3. De hieruit voortvloeiende financiële gevolgen te verwerken in de programma-  

 begroting 2016 en verder. 

4. Hiervoor de 15e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 7 september 2015 

De griffier,             de voorzitter, 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: 

 

de programmabegroting voor het dienstjaar 2015 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

 

15e wijziging van de programmabegroting 2015. 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade- 

ring van 7 september 2015. 

De griffier,            de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter kennisneming ingezonden 

 

op 21 september 2015 

 

aan gedeputeerde staten van 

 

Flevoland te Lelystad. 
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PROGRAMMA VERHOGING VERLAGING NIEUWE 

Nr. Omschrijving     RAMING 

          

  In deze begrotingswijziging zijn de financiële        

  
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het       

  
raadsvoorstel inzake huisvesten de 
Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg.       

  
 

      

  
 

      

  LASTEN       

          
          
2  Sociale leefbaarheid 356.265    75.693.037  
          
          
          

          
    356.265  0    
          
  Mutaties reserves       

          

  TOTAAL 356.265  0    

          

  BATEN       

          
          

          
          

          
    0  0    
          
  Mutaties reserves 356.265      

          

  TOTAAL 356.265  0    

          

 

 


