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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 25 oktober 2016. 

Onderwerp 
Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het Programma 
huisvesting onderwijs 2017 

Advies Raadscommissie 
Hamerstuk. 

Aan de Raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2017 en het 

verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van 14 september 
2016; 

2. een krediet van totaal € 3.146.697,70 beschikbaar te stellen ten behoeve 
van de uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2017; 

e 
3. de 2 wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

Doelstelling 
Als gemeente te voldoen aan de wet- en regelgeving inzake de onderwijshuisvesting 
en door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen, zorg te dragen 
voor adequate huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet 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 Programma 2017. Het 
College toetst de aanvragen en 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 "weigeringsgronden" 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 Wet op het Primair Onderwijs, Wet op de 
Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 

Beleidsreferentie 
1. De door de Raad vastgestelde Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. 
2. Het door de Raad vastgestelde Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2014-2032. 
3. De aanvragen van voorzieningen, door schoolbesturen ingediend voor 1 februari 2016. 
4. Het informele overleg (bilateraal en groepsgewijs) met de schoolbesturen en hun 
ondersteunende instellingen. 
5. B&W-besluit tot vaststelling concept-Programma en -Overzicht 2017 en inbrengen in 
OOGO. 
6. Het OOGO verslag van 14 september 2016 met instemming Programma en Overzicht. 
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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, danwel dat er op basis van de normen recht op een 
voorziening bestaat. 

2. De schoolbesturen zijn op 14 september 2016 in het OOGO geconsulteerd 
In het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) van 14 september 2016, hebben de 
schoolbesturen instemming betuigd met de opgevoerde investeringen en de motiveringen 
rondom de afgewezen aanvragen die in het Overzicht zijn opgenomen. 

3. De Raad is het bevoegde orgaan om de financiële middelen beschikbaar te stellen 
Het College stelt het Programma en Overzicht 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 (zie bijlage) zijn de volgende totalen als investeringen opgenomen. 
De rente bedraagt voor 2017 0,00% (nul procent). De afschrijvingen voor 
OLP/Meubilair zijn 20 jaar en voor uitbreiding/nieuwbouw 40 jaar. De 
huurvergoedingen voor bewegingsonderwijs vormen uitgaven waarvoor de last in één 
keer wordt genomen (eenmalige afschrijving). 

Totaal Overzicht uitgaven /investeringen Programma onderwijshuisvesting 2017 

Afschrijving 
40 

Afschrijving 
20 

eenmalig 

Vervangende 
Nieuwbouw 

€1.733.831,81 

Uitbreidingen/ 
e 

1 inrichting 
leermiddelen 

€ 1.377.907,73 

Huurvergoedingen €34.958,16 

TOTAAL 2017 
€3.146.697,70 

Er is tot het jaar 2021 geen structurele ruimte om investeringen in Onderwijshuisvesting 
te kunnen doen. 
De thans voorgestelde investeringen komen ten laste van de bestemmingsreserve 
Onderwijshuisvesting. Deze kent een stand van € 11.152.362,-- per 1-1-2016. 

Er worden afschrijvingsreserves met een omvang van de geplande investering gevormd 
ten laste van de genoemde bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting om de 
toekomstige afschrijvingslast te kunnen dekken. 

Het gaat om de volgende scholen, voorzieningen en begrote bedragen volgens de 
normen van de Verordening VHO: 
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huur sport constructie fout 
bouw/uit
breiding le inrg TOTAAL 2017 

Bonifatiusmavo 
Emelwerdacollege 
Zuyderzeecollege 

Groenhorstcollege PrO 
Koperwiek 
Op de Wieken 

De Triangel 
Zevensprong 
SO Optimist 

VSO Optimist 

€ 7.768,48 
15.368,08 
11.821,60 

€0,00 
€0,00 
€0,00 

€0,00 
€0,00 
€0,00 

€0,00 

€0,00 
€0,00 
€0,00 

€0,00 
€0,00 
€0,00 

€0,00 €69.316,53 
€0,00 
€0,00 

€0,00 
€0,00 

€ 686.082,91 131.782,24 
€0,00 €22.424,22 

€449.275,21 € 19.026,61 

€0,00 
€0,00 

€0,00 

€0,00 1.733.831,81 

€0,00 
€0,00 
€0,00 

€0,00 

€ 77.085,01 
€ 15.368,08 
€ 11.821,60 

€ 817.865,15 
€ 22.424,22 

€ 468.301,82 

€0,00 
€0,00 
€0,00 

1.733.831,81 
TOTAAL 34.958,16 €0,00 2.869.189,93 242.549,61 3.146.697,70 

Kanttekeningen 
1. 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 als het nieuwe Financiële Kader, in de loop 
van 2017 besproken. 
Een investering van ruim € 3,1 miljoen in onderwijs voor 2017 ten laste van de reserve 
OHV, versterkt de vraag naar een totaal (investerings)plan voor onderwijshuisvesting in 
combinatie met ViV. 

Planning/uitvoering 
Besluitvorming en beschikbaarstelling budgetten voor het Programma 2017 door de Raad 
op 12 december 2016. 
Verzending Programma en Overzicht 2016 + oplegbrief (beschikking) aan de 
schoolbesturen in januari 2017. 

Bijlagen 
• Programma en Overzicht huisvesting Onderwijs 2017 - definitieve versie (Verseon 

433471) 
• Ver^^vaj j^OfTÓvëreenstemming Gerichte O v e r l e g ^ september 2016 (Verseon 

4-

burgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

Portefeuillehouder : H. Wijnants 
Steller : de heer G J . Akkerman; 35 04; g.akkerman@noordoostpolder.nl 
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g e m e e n f e 

NOORDOOSTPOLDER 
RAAD 

De Raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016, 
no. 433455-1; 

gelet op artikel 91 e.v. WRO, artikel 89 e.v. WEC en artikel 76 e.v. WVO; 

B E S L U I T : 

1. kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2017 en 
het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 14 september 2016; 

2. een krediet van totaal € 3.146.697,70 beschikbaar te stellen ten behoeve 
van de uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2017; 

3. de 2 e wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 12 december 2016 
De griffier, de voorzitter/ 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: 

de programmabegroting voor het dienstjaar 2017 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

2e wijziging van de programmabegroting 2017. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade 
ring van 12 december 2016. 
De griffier, de voorzitter 

Ter kennisneming ingezonden 

op 19 december 2016 

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 
onderwijshuisvesting 2017 

LASTEN 

Sociale leefbaarheid 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

BATEN 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

34.958 

34.958 

3.111.740 

3.146.698 

3.146.698 

3.146.698 

12.412.914 

3.146.698 

3.146.698 


