
GEM. NOORDQOSTPOLDER

iNGEK. 31 JULI 2018

UitvoeringS'/samenwerkingsovereenkomst
MFA Rutten

Partijen,

a. Gemeente Noordoostpolder, kantoorhoudende aan de Harmen Visserplein 1 te Emme- 
loord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder, mevrouw M.B.W Uit- 
dewilligen, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van 30 januari 2018, nummer 537800/537803 (hierna te noemen NOP)

b. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs, kantoorhoudende aan de Distelstraat 1 te 
Emmeloord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. Strijker, voorzitter 
college van bestuur (hierna te noemen SCPO)

c. Aves Stichting voor primair onderwijs, kantoorhoudende aan de Jasmijnstraat 9 te Emme
loord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Breukel, voorzitter college 
van bestuur (hierna te noemen AVES)

d. Vereniging Dorpsbelang Rutten, postadres Veneweg 4 te Rutten, in deze rechtsgeldig ver
tegenwoordigd door mevrouw A. de Groene Wondergem, voorzitter (hierna te noemen 
VDB)

e. Algemene Sport Vereniging Rutten, postadres Gemaalweg 16 te Rutten, in deze rechts
geldig vertegenwoordigd door mevrouw I. Kamp, voorzitter (hierna te noemen ASV)

f. Kinderopvang Alles Kids b.v., kantoorhoudende aan Buitenom 1 te Rutten, in deze rechts
geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder Jeske de Haan Beheer B.V., op haar beurt 
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw J. de Haan (hierna te noemen Alles 
Kids)

hierna samen te noemen: "partijen",

nemen het volgende in aanmerking:
• Partijen werken met elkaar samen om de visie 'een bruisend, kindvriendelijk sociaal mid

delpunt; het kloppend hart van Rutten' te verwezenlijken. Partijen gaan uit van één ge
bouw, delen daar waar mogelijk ruimtes en organiseren gezamenlijk activiteiten.

• Partijen willen met elkaar de afspraken vastleggen omtrent het bouwheerschap, de eigen 
bijdrage aan realisatie van de MFA te Rutten, het eigendom, het beheer, het onderhoud 
en de exploitatie en gebruiksrecht.

• Partijen met de ondertekening van de intentieverklaring d.d. 19 februari 2018 hebben in
gestemd met het ruimtelijke en functioneel programma van eisen d.d. 25 januari 2018 en 
het Kwaliteitskader Huisvesting (technisch programma van eisen) d.d. 25 januari 2018 in
clusief de daarbij behorende bijlagen.

• Daar waar bedragen in deze overeenkomst worden genoemd betreft dit te allen tijde be
dragen inclusief btw.

en zijn het volgende overeengekomen:
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Artikel 1 - Bouwheerschap
1.1 Partijen hebben ingestemd met het advies in de notitie bouwheerschap d.d. 9 november 

2017 en daarmee dat NOP die de rol van bouwheer vervult.

Artikel 2 - Bijdragen
2.1 Partijen b, c, d en e zich middels het ondertekenen van deze uitvoerings-/ samenwer

kingsovereenkomst conformeren aan ondergenoemde afspraken m.b.t. de bijdragen voor 
de realisatie van de MFA:
• SCPO en AVES: € 51.411,- (zegge: éénenvijftigduizend-vierhonderd-en-elf-euro).

Dit betreft een bijdrage in de aanvullende wensen van de schoolbesturen voor de rea
lisatie van meerdere glazen vouwwanden en een aantal kwaliteitverhogende onderde
len ten opzichte van het Bouwbesluit. De bijdrage zal, voor opdrachtverstrekking aan 
de uitvoerende partijen op basis van de inschrijfbegroting(en), worden overgemaakt 
aan NOP.

• VDB: € 314.000,- (zegge: driehonderdveertienduizend-euro). Het totaalbedrag is als 
volgt onderverdeeld:

o Subsidie Fonds Leefbaarheid € 150.000,- 
o Windmolengeld 2016 en 2017 € 20.000,- 
o Zelfwerkzaamheid € 62.000,-
o Overige subsidies, bijdragen fondsen en acties € 82.000,- 

Voorgenoemde bijdrage wordt overeenkomstig onderstaande fasering overgemaakt 
aan NOP:

o Termijn 1: € 70.000,- voor opdrachtverstrekking aan de architect 
o Termijn 2: € 122.000,- voor opdrachtverstrekking aan de uitvoerende partijen 
o Termijn 3: € 62.000,- eigen werkzaamheden tijdens de uitvoering 
o Termijn 4: € 60.000,- bij oplevering van de MFA of zoveel eerder als dat het geld 

beschikbaar is.
Voorts zij opgemerkt dat VDB, vrij is onderling tussen genoemde bedragen te schuiven 
met betrekking tot termijn 3 en 4, mits het totaal tijdig wordt voldaan.

• ASV: € 110.000,- (zegge: honderdtienduizend-euro)
o Termijn 1: € 50.000,- voor opdrachtverstrekking aan de architect 
o Termijn 2: € 60.000,- voor opdracht aan de uitvoerende partijen

2.2 Voor alle bijdragen genoemd in artikel 2.1 geldt dat NOP op de vastgestelde momenten 
een factuur zal sturen met verwijzing naar de gemaakte afspraak met een uiterste beta
lingstermijn van 2 weken zodat de betaling tijdig voor opdrachtverstrekking(en) aan de 
betreffende partij(en) is/zijn geschied.

Artikel 3 - Overige afspraken
3.1 SCPO en AVES zich bereid hebben getoond om voor een totaalbedrag van maximaal area 

€ 170.000,- (zegge: honderdzeventig-duizend-euro) te willen investeren in aanvullende 
duurzame maatregelen in het onderwijs-/schoolgedeelte van de MFA). De exacte invul
ling van de bijdrage zal in de ontwerpfase nader worden uitgewerkt en vastgelegd.

3.2 NOP en Alles Kids hebben een intentieverklaring huurovereenkomst ondertekend waarin 
de basisafspraken inzake de totale ruimtebehoefte en de huurprijs zijn benoemd.
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Artikel 4- Eigendom
4.1 NOP wordt juridisch eigenaar1 van het dorpshuis-, het sportgedeelte en het kinder-/peu- 

teropvanggedeelte van de MFA. SCPO en AVES worden ieder voor zich juridisch eigenaar 
van het onderwijs-/schoolgedeelte. Het economisch eigendom2 (claimrecht m.b.t. het on
derwijsdeel), van de gehele MFA ligt bij NOP.

4.2 Na beëindiging van het gebruik voor onderwijsdoeleinden krijgt NOP, zonder enige vorm 
van financiële compensatie op basis van het economisch claimrecht, het volledige eigen
dom van het onderwijs-/schoolgedeelte van de MFA.

Artikel 5 - Beheer en onderhoud
5.1 Partijen afspraken maken over welke beheeractiviteiten3 gezamenlijk dan wel individueel 

zullen worden uitgevoerd voor zowel de individuele als de gemeenschappelijke ruimten 
van het de MFA. Een en ander zal nog nader worden uitgewerkt aan de hand van een na
der uit te voeren inventarisatie van de beheeractiviteiten. Dit wordt gedaan nadat er een 
ontwerp voor de MFA is gemaakt.

5.2 Het uitvoeren van de beheertaken met betrekking tot het onderhoud van de buitenschil 
inclusief een aantal vervangingsactiviteiten binnen (t.b.v. de W-/E-installaties, vloerbe
dekking, plafonds, e.d.) van de MFA is de verantwoordelijkheid van de eigenaren, waarbij 
NOP voornemens is haar deel onder te brengen bij de eigenaar van het onderwijs- 
/schoolgedeelte. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van een met alle 
partijen vast te stellen meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Over het reguliere onder
houd, als wel het groot onderhoud aan de binnenzijde zullen partijen nadere (basisaf
spraken gaan uitwerken en vastleggen op basis van een kruisjeslijst in combinatie met 
een zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Ook dit kan pas worden gedaan nadat er 
een ontwerp voor de MFA is gemaakt.

5.3 Nader te bepalen partij(en) die het beheer van de MFA gaat/gaan regelen en de admi
nistratie gaat/gaan voeren zal/zullen van de overige partijen (b t/m f) een nadere vergoe
ding ontvangen voor deze werkzaamheden, waarvan de hoogte nader zal worden be
paald. De vergoeding zal worden betaald aan de partij genoemd onder punt 5.2 voor het 
(laten) uitvoeren van de beheertaken (contractonderhoud, verrekening nutskosten, hef
fingen, verzekeringen, gebouwonderhoud, abonnementen).

5.4 Partijen onderzoeken of een betaalde beheerder aangesteld kan worden, die ook in het 
onderwijs-/school-/kinderopvanggedeelte, tegen vergoeding taken zoals schoonmaak, 
klein onderhoud en (agenda)beheer op zich kan nemen. Dit ter bevordering van de opti
male samenwerking in de MFA.

Artikel 6 - Exploitatie
6.1 Partijen zijn overeengekomen om de exploitatielasten te verrekenen op basis van de ver

deling van de vierkante meters bruto vloeroppervlak waarbij de vastgestelde exploitatie- 
opzet versie 6.1 d.d. 31 januari 2018 het uitgangspunt is.

6.2 VDB en ASV/RKO betalen geen huur, dit valt onder de algemeen belangverklaring.

1 het recht om over een goed (MFA) naar eigen goeddunken te beschikken
2 gebruiksrecht op een goed (MFA) waarvan het juridisch eigendom in handen van een derde (gemeente) is
3 beheer is een set van taken en verantwoordelijkheden waarover participanten, de eigenaar, beheerder en gebruikers, afspra

ken maken en is gericht op het mogelijk maken van effectief gebruik van de MFA en is een dynamisch proce ;
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Artikel 7 - Opschortende voorwaarden
7.1 NOP zal de naleving van de financiële afspraken per fase monitoren. Wanneer partijen 

niet (tijdig) aan hun financiële verplichtingen, als genoemd in artikel 2 van deze overeen
komst, voldoen zal de opdrachtverstrekking voor de volgende fase door NOP (tijdelijk) 
worden opgeschort.

Aldus in zesvoud opgemaakt.

Plaats : Emmeloord

Bijlagen
• ondertekende intentieverklaring d.d. 19 februari 2018 (inclusief bijlage RKO)
• ruimtelijke en functioneel programma van eisen d.d. 25 januari 2018
• Kwaliteitskader Huisvesting (technisch programma van eisen) d.d. 25 januari 2018
• notitie bouwheerschap d.d. 9 november 2017
• intentieverklaring huurovereenkomst d.d. 5 juni 2018
• exploitatieopzet versie 6.1 d.d. 31 januari 2018
• visie op samenwerking MFA Rutten d.d. 16 januari 2017
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Intentieverklaring 
MFA Rutten

De ondergetekenden,

a. De Gemeente Noordoostpolder, kantoorhoudende aan de Harmen Visserplein 1 te Em- 
meloord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Suelmann, handelend 
ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 30 
januari 2018, nummer 537800/537803.

b. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs, kantoorhoudende aan de Distelstraat 1 te 
Emmeloord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. Strijker, voorzitter 
college van bestuur

c. Aves Stichting voor primair onderwijs, kantoorhoudende aan de Jasmijnstraat 9 te Emme
loord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Breukel, voorzitter college 
van bestuur

d. Vereniging Dorpsbelang Rutten, postadres Veneweg 4 te Rutten, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw A. de Groene Wondergem, voorzitter

e. Algemene Sport Vereniging Rutten, postadres Gemaalweg 16 te Rutten, in deze rechts
geldig vertegenwoordigd door mevrouw I. Kamp, voorzitter

f. Kinderopvang Alles Kids b.v., kantoorhoudende aan Buitenom 1 te Rutten, in deze rechts
geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder Jeske de Haan Beheer B.V., op haar beurt 
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw J. de Haan

In aanmerking nemende dat:

1. Alle ondergetekenden hebben het voornemen om op Sportpark de Treffer in Rutten een 
nieuwe Multifunctionele Accommodatie te realiseren waarin onderstaande functies wor
den ondergebracht:
• christelijke basisschool
• samenwerkingsschool voor katholiek en openbaar onderwijs
• dorpshuis
• voetbalvereniging
• kinder-/peuteropvang en buitenschoolse opvang

2. Alle ondergetekenden staan voor hun verantwoordelijkheden en hebben hun eisen en 
wensen verwoord in het ruimtelijke en functioneel programma van eisen d.d. 21 decem
ber 2017 en het Kwaliteitskader Huisvesting (technisch programma van eisen) d.d. 21 de
cember 2017 inclusief de daarbij behorende bijlagen.

3. De Gemeente Noordoostpolder de eigenaar wordt van het dorpshuis-, het voetbal en het 
kinder-/peuteropvang gedeelte van de nieuwbouw en de beide schoolbesturen (onderge
tekenden b. en c.) van het onderwijs-/schoolgedeelte.

4. De Gemeente Noordoostpolder door alle ondergetekenden als bouwheer is benoemd.
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MFA Rutten

Ruimtelijk en functioneel

Programma van Eisen

Project MFA Rutten

Projectnummer 20170006

Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder

Datum 25 januari 2018

Versie Definitief, versie 8.0



MFA Rutten

Kwaliteitskader Huisvesting

(inclusief projectspecifieke aanvullingen)

I---------------------------------------------------------------

Project
Projectnummer

Opdrachtgever
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MFA Rutten 

20170006

Gemeente Noordoostpolder 

25 januari 2018

Definitief, versie 6.0Versie



NOTITIE

Datum 9 november 2017

Kenmerk Notitie bouwheerschap 
PBG171109.doc

Project MFA Rutten

Projector. 20170006

Betreft Notitie bouwheerschap

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

In deze notitie gaan we kort in op het bouwheerschap voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. Voor wat 
betreft het bouwheerschap gaat het eenvoudig gezegd om wie stuurt het ontwerp- en bouwproces 
aan.

In de wet op primair onderwijs is vastgelegd dat schoolbesturen bouwheer zijn bij nieuwbouw of 
renovatie van scholen. Het schoolbestuur heeft de keuze uit 3 opties:
1. zelf bouwheer worden
2. gemeente of een andere partij vragen bouwheer te worden
3. het bouwheerschap delen met andere partners

Op het moment dat je een zelfstandige school bouwt, ligt het over het algemeen voor de hand dat 
het schoolbestuur zelf het bouwheerschap op zich neemt.

Maar op het moment dat je een MFA gaat realiseren met meerdere gebruikers/participanten en 
daardoor het project complexer wordt, draagt het schoolbestuur vaak het bouwheerschap over aan 
de gemeente die een huisvestingsplicht heeft voor het primair onderwijs.

De beide schoolbesturen hebben middels een schrijven om bovengenoemde reden aangegeven het 
bouwheerschap bij de gemeente Noordoostpolder neer te willen leggen onder de voorwaarde dat 
hiervoor een project-/procesbegeleider wordt aangetrokken.

De overige gebruikers/participanten hebben ook aangegeven het bouwheerschap neer te willen leg
gen bij de gemeente Noordoostpolder onder de voorwaarde dat hiervoor een project- 
/procesbegeleider wordt aangetrokken.

Kortom er is bij alle betrokkenen consensus over het bouwheerschap.

Advies
Instemmen dat het bouwheerschap wordt overgedragen aan de gemeente Noordoostpolder onder 
de voorwaarde dat zij hiervoor een deskundige project-/procesbegeleider inschakelt.
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INGEK 0 7 2013

Intentieverklaring huurovereenkomst SSlfficT
MFA Rutten aan de Sportweg in Rutten

1] Gemeente Noordoostpolder volgens mandaat en volmacht, zoals door B&W 
vastgesteld in het mandaatregister 9.2, vertegenwoordigd door de clustermanager 
Ingenieursbureau, de heer G.E. Schaapman, gevestigd Harmen Visserplein 1,
8302BW in Emmeloord, Postbus 155, 8300AD in Emmeloord,

en

2] Kinderopvang Alles Kids BV, onder nummer 65921763 ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel, vertegenwoordigd door mevrouw J. de Haan, gevestigd aan 
de Buitenom 1, 8313AG in Rutten,

Gezamenlijk te noemen Partijen,

Nemen in aanmerking:

• Dat Alles Kids BV huurder is van het gemeentelijk pand met buitenterrein 
Buitenom 1 in Rutten;

• Dat Alles Kids BV gesprekspartner is in de ontwikkeling van de Multi Functionele 
Accommodatie (MFA) Rutten, getuige de intentieverklaring van medio februari 
2018;

• Dat de huurovereenkomst tussen Partijen van de locatie Buitenom 1 in Rutten 
gesloten is indachtig de verhuizing naar de MFA;

• De huurovereenkomst van de Buitenom 1 volgens artikel 3.1 van de 
huurovereenkomst eindigt op 31 december 2019 of anders volgens artikel 11 van 
de huurovereenkomst kort na oplevering van de MFA;

Verklaren dat:

• Partijen door middel van deze intentieovereenkomst aangeven met elkaar een 
huurovereenkomst te willen aangaan voor een ruimte van ongeveer 224 m2 
gelegen op de begane grond met daarbij een omheinde buitenruimte tegen een 
jaarhuur van € 60,- per ma prijspeil 1-1-2018, vanaf 1-1-2021 jaarlijks te 
indexeren met de CPI, en voor de duur van tenminste tien jaar;

• Partijen kort voor oplevering van de MFA tot nadere invulling en ondertekening van 
de bijgevoegde concept huurovereenkomst overgaan;

• Alles Kids BV bij het niet aangaan van de huurovereenkomst is gehouden een 
vergoeding te voldoen voor investeringen in de MFA die voor Alles Kids BV zijn 
gedaan;

• Alles Kids BV bij het staken van haar activiteiten een opvolger mag aandragen die 
in haar rechten en plichten treedt.

Aldus ondertekend op .S..7...b. 2018



[EXPlOfTATltOPZET ]

bruto vloeroppervlak (BVO) in m'

DEFINITIEF
Indusief
exclusief

28.644.33 56.343,53 incL dorpshuisI 23.841.21
28.644,33| 58.200.00! incl. dorpshuis| 23.841,21

0,0ol , ind. dorpshuis!__________Ml

31.237,57
13.440.00

17.797,57

B Exploitatie baten totaal

EXPLOITATIELASTEN EN -BATEN (B

De exploitatielasten voor de gemeente nemen toe met€ 17.798. Hiervan wordt € 4.096 gedekt uit de reeds aanwezige dekkingsmiddelen voor de huidige onderwijsgebouwen
Er resteert een tekort van € 13.702. De oorzaak hiervan is toename van de zakelijke lasten (ozb/waterschapslasten/verzekering) op het onderwijsveld C 6.388 en een niet geheel kostendekkend!
verhuur van het deel bestemd voor Kinderopvang van€ 820. Daarnaast komen de lasten voor onderhoud eigenaarsdeel plus de zakelijke lasten van het MFA op de onderdelen Sport-Dorpshuis volledig voor rekenin*
van de gemeente (€ 6.494)



Visie op samenwerking MFA Rutten

Ontmoeten:
Onderwijs, Kinderopvang, Peuteropvang, werkgroep MFA Rutten en Sport zien binnen de MFA Rutten 
de zogenoemde “huiskamer” als belangrijk sociaal middelpunt binnen het gebouw en het dorp: daar 
waar Ruttenaren elkaar ontmoeten. Deze “huiskamer”, gelegen nabij of gekoppeld aan de Entree, is 
de plek waar mensen kunnen samenkomen voor een kopje koffie als zij hun kind(eren) naar school 
hebben gebracht. Daarnaast kan de ruimte gebruikt worden door groepen mensen uit het dorp b.v. 
senioren of alleen gaanden die elkaar daar kunnen ontmoeten. Of de tennissers die na hun wedstrijd 
wat willen drinken. En wie weet jongeren met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt die hier een rol 
in hebben om zo weer een zinvolle dagbesteding te krijgen/ dag- c.q. arbeidsritme te (her)vinden etc. 
Daarnaast kan de buitenschoolse opvang gebruik maken van de foyer/huiskamer of van een gedeelte 
van de grote zaal om op deze manier van alle ruimtes een zo optimaal mogelijk gebruik te maken.

Beweging:
Sport en samenwerking met onderwijs, kinderopvang/peuteropvang: het organiseren van sportclinics 
op de woensdagmiddag zoals nu ook al gebeurt. Plet organiseren van sport en beweegevenementen 
met de beweegcoaches van Carrefour. Zodra het weer het toelaat de gymlessen buiten organiseren 
op de nabij gelegen sportvelden waarbij gebruik gemaakt kan worden van kleedkamers en 
douchegelegenheden.

Bibliotheek:
Plet onderwijs heeft in samenwerking met de Flevomeer bibliotheek een collectie prenten-, kinder- en 
jeugdboeken waaruit de kinderen boeken kunnen lenen na schooltijd. Onder schooltijd kunnen zij 
onder voorwaarden naslagwerken uit deze collectie raadplegen. Om die reden wil het onderwijs deze 
collectie in of nabij de mediatheek geplaatst zien. Binnen Rutten is daarnaast de dorps boeken uitleen 
en overleg met de Flevomeer bibliotheek heeft geleerd dat zij die collectie liever op een andere plek 
geplaatst zouden willen zien (b.v. in de “huiskamer”). Wel heeft e de Flevomeer bibliotheek 
aangeboden de nu aanwezige jeugdboeken die in de boeken uitleen staan te screenen op 
geschiktheid voor de schoolbibliotheek en dan zonder bijkomende kosten op te nemen in het systeem 
van de Flevomeer bibliotheek. De uitleen voor kinderen wordt neergelegd bij het onderwijs en het 
uitlenen van boeken voor volwassenen vindt plaats bij de boeken uitleen van Rutten. Activiteiten waar 
volwassenen (b.v. senioren) kinderen voorlezen kunnen in overleg georganiseerd worden in de 
huiskamer, in de mediatheek of in de klaslokalen.

Een gezellige huiskamer heeft een keuken nodig:
De keuken kan door iedereen gebruikt worden: de Kinderopvang gebruikt de keuken dagelijks; het 
onderwijs eenmaal per week bij de kookworkshops, en ook overige gebruikers zoals de sport en het 
eetcafé gebruiken de keuken. Daarom moet de keuken centraal in het gebouw gelegen zijn, met in 
hoogte verstelbare werkplekken (voor kinderen en minder validen) en de voorkeur gaat uit naar een 
kookeiland waaromheen meerdere personen tegelijk kunnen werken.

Dorpsactiviteiten:
Daarnaast vinden we elkaar bij de gezamenlijke vieringen zoals Sinterklaas, Nieuwjaarsreceptie, 
Koningsdag, het dorpsfeest, Carnaval en sportieve activiteiten. De musicals van de scholen zijn 
toegankelijk voor iedereen. Voor activiteiten waarbij veel mensen samenkomen is het noodzakelijk dat 
huiskamer, foyer, grote zaal en speellokaal als 1 grote ruimte gebruikt kunnen worden.

Beheerder:
Om de samenwerking goed te laten verlopen is de aanstelling van een beheerder noodzakelijk met 
als taken agendabeheer, schoonmaak, toezicht etc. De kosten voor een beheerder kunnen eventueel 
betaald worden uit de kosten die het onderwijs voor schoonmaak op de begroting heeft staan, net 
zoals de kinderopvang, dorpshuis en sport. Als een ieder zijn deel voor schoonmaak uit de begroting 
overhevelt naar de MFA moet e.e.a. te bekostigen zijn.

1 KC-dorp-RKO, versie 16-11-2017



Nieuwe mogelijkheden:
Door de ontmoeting met elkaar zullen in de toekomst ongetwijfeld nieuwe initiatieven ontstaan, die ook 
weer nieuwe vormen van samenwerking kunnen opleveren. Hiervoor is dan letterlijk en figuurlijk 
"ruimte" in de MFA.

Op deze wijze wordt de MFA een bruisend, kindvriendelijk sociaal middelpunt; het kloppende 
hart van Rutten zoals verwoord in de dorpsvisie en het samenwerkingsdocument van het Kind 
centrum Rutten.

Uitwerking:
Nagedacht moet worden of de huiskamer dagelijks op elk moment gebruikt kan/mag worden of dat er 
openingstijden aan gesteld moeten worden.

Wens:
Een grote wens van onderwijs en sport is een ruime pannakooi waar in de pauzes gebruik van 
gemaakt kan worden/ die gebruikt kan worden voor de voetbaltrainingen.

2 KC-dorp-RKO, versie 16-11-2017


