gemeente

NOOROOOSTPOLDER
RAAD

AMENDEMENT

2018-02-13

O n d e r w e r p : VIV - schoolcampus
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 19-02-2018,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het beleidsplan Voorzien in Vastgoed is vast gesteld;
2. de uitvoer nu bij het college ligt;
3. de raad een jaarlijks uitvoeringsprogramma vaststelt;
4. de RKC de raad en het college attendeert op positionering Raad bij grote
projecten,
van mening dat
1. de bouw van een schoolcampus voor het VO een groot project is;
2. aan de bouw van een schoolcampus financiële risico's kleven;
3. de raad hier vanaf het begin van het project betrokken dient te worden;
4. de raad niet pas bij een vraag voor extra financiën een raadsvoorstel wil krijgen,
besluit het voorgestelde besluit als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. Het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029, indusief het
IntegraalHuisvestingsplan Onderwijs 2018-2029, vaststellen en de financiële
afweging om het vanaf 2019 beschikbaar gestelde budget structureel te verhogen,
integraal plaats laten vinden bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2022
en Programmabegroting 2019-2022; waarbij voor de VO-schooicampus een
apart raadsvoorstel dient te worden voorgelegd en dit onderwerp
tevens
wordt aangemerkt ais groot project, met als gevolg dat het wordt
behandeld volgens een op korte termijn door de raad vast te stellen
protocol 'Procedure en informatievoorziening
grote
projecten'
2. In te stemmen met het binnen de bestemmingsreserve VIV onderscheiden van de
onderdelen Wettelijk deel VIV en Beleidsvrij deel VIV;
3. Voor het dekken van lasten in het beleidsvrije deel € 8.000.000 te storten in de
bestemmingsreserve VIV ten laste van de bestemmingsreserve
Onderwijshuisvesting;
4. Het VIV Uitvoeringsjaarplan 2018 vaststellen en bijbehorende middelen van in
totaal € 3.548.124 voteren en hiertoe de bijbehorende afschrijvingsreserves in te
stellen;
5. De 7e begrotingswijziging van de programmabegroting 2018 vaststellen.
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