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Commissie: 17 december 2019 Gemeenteraad 17 december 2019

Samenvatting:
Voor 1 februari 2019 konden schoolbesturen een aanvraag voorziening ondenruijshuisvesting
indienen. Schoolbesturen kunnen alleen aanvragen indienen voor de in de wet genoemde
voorzieningen zoals uitbreiding en nieuwbouw van schoolgebouwen en eerste inrichting
ondenrvijsleerpakket/meubilair. Het college stelt het bekostigingsplafond vast voor de door de
schoolbesturen aangevraagde voorzieningen. Daarnaast stelt het college het programma en
overzicht vast. ln het programma worden de toe te wijzen voorzieningen met de toe te kennen
bedragen vermeld. ln het overzicht staan de af te wijzen aanvragen. De raad wordt vervolgens
gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor de op het programma vermelde voozieningen.
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Middenbeemster, 26 november 2Q19

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Jaarl ijks kunnen schoolbesturen, conform de Verorden ing voorzieningen h uisvesting
ondenivijs gemeente Beemster 2015, een aanvraag ondenruijshuisvesting indienen. Nadat de
aanvragen inhoudelijk zijn beoordeeld, neemt het college een besluit om de aanvraag toe te
kennen dan wel af te wijzen. Op 26 november 2019 heeft het college een besluit genomen op
de aanvragen (kenmerk 1488557).

Met dit voorstel verzoeken wij u krediet beschikbaar te stellen van € 291.553,62 om uitvoering
te kunnen geven aan de ingediende voorzieningen voor ondenruijshuisvesting.

Schoolbestuur
SPOOR
SPOOR
Stichting CPOW
Stichting CPOW

School
obs De Bloeiende Perelaar
obs De Bloeiende Perelaar
nog niet bekend
nog niet bekend

Omschrijving aanvraag
Uitbreiding
Eerste inrichting OLP
Huisvesting
Eerste inrichting OLP

Straat
Middenpad 1

Middenpad 1

De aanvragen van SPOOR liggen in het verlengde van de in 2017 ingediende
spoedaanvraag voor huisvesting, die in 2018 is ingevuld met vier tijdelijke lokalen.
Gelet op de ontwikkeling van het aantal leerlingen, is er permanente huisvesting nodig.
De aanvragen van Stichting CPOW betreffen een nieuw te stichten school. Op 9 juli 2019 is
besloten (kenmerk 1478797) om deze nieuwe school op te nemen op het Plan van Scholen
2019-2022. De minister van OCW beoordeelt nu of de school in aanmerking komt voor
bekostiging. Als de minister positief besluit, dient er huisvesting en eerste inrichting
ondenruijsleerpakkeVmeubilair (OLP) ter beschikking te worden gesteld.

Oplossi ngsrichtingen :

ln de Verordening is opgenomen wat voorzieningen in de onderwijshuisvesting zijn en
waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft. Dat betreft eerste inrichting en
onderuvijsleerpakket (OLP), uitbreiding, vernieuwbouw en sloop. Na ontvangst van de
aanvragen zijn deze beoordeeld.

Hoewel er bij het voteren van de kredieten feitelijk geen politieke keuze meer mogelijk is
omdat het vaststellen van het programma ondenryijshuisvesting door de wetgever aan het
college is opgedragen, dient u op grond van de financiële verordening dit voorstel nog te
accorderen.
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Uitbreiding oþs De Bloeiende Perelaar
Er is toegezegd dat de vier tijdelijke lokalen maar 2-3 jaar worden gebruikt. ln mei 2019 is
daarom besloten (kenmerk 1477683) om semi-permanente huisvesting te realiseren in het
gebied De Nieuwe Tuinderij Oost. Op basis van de Leerlingenprognose 2019-2033 loopt het
tekort aan huisvesting op tot 1.451 mz.Via een separaat voorstel wordt de uitwerking van dit
scenario en de benodigde financiën voorgelegd.

Eerste inrichting OLP obs De Bloeiende Perelaar
Recht op (340 leerlingen o.b.v. leerlingenaantal 1 oktober 2019) 1 .910 m2

Beschikbaar gesteld aan ondenryijsleerpakkeVmeubilair 1.463 m2

Nog te bekostigen 447 m2

Aanvragen Stichting CPOW
Het schoolbestuur heeft aangegeven datzij met ingang van 1 augustus 2020 wil starten met
de school. Als de school voor bekostiging in aanmerking komt, is de gemeente verplicht om
voldoende en adequate huisvesting beschikbaar te stellen. Omdat de school haar
bestaansrecht nog moet bewijzen (over vijf jaar moet de stichtingsnorm van 200 leerlingen
gehaald zijn), is het voorstel om de huisvesting via medegebruik op te lossen. De school kan
een plek krijgen in de semipermanente huisvesting die voor obs De Bloeiende Perelaar wordt
gerealiseerd. Er dient nog wel geld beschikbaar gesteld te worden voor de eerste inrichting
OLP/meubilair.

Het bedrag voor OLP bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per m2. ln de onderbouwing
voor hun aanvragen, gaat CPOW er vanuit 267 leerlingen te kunnen venruelkomen.
Uitbetaling gebeurd alleen als de minister de school in aanmerking laat komen voor
bekostiging. Als dit niet het geval is, worden de aanvragen van Stichting CPOW alsnog op het
overzicht geplaatst.

Meetbare doelstel lingen :

Voldoende en adequate huisvesting en voorzieningen voor de scholen in de Beemster

Fi nanciële consequenties/risico's :

Bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 2,25o/o zijn de
kapitaalslasten als volgt:

SPOOR

SPOOR

CPOW

CPOW

Bestuur

TOTALEN

permanente uitbreiding L45L m2

eerste inrichting OLP/meubilair

Huisvesting

eerste inrichtine OLP/meubilair

omschriiving aanvraag

€29t,553,62

€ 62.78t,t5

€228.772,47

krediet

€ t4.577,68

€-
€ 3.139,06

€-
€L7.438,62

afschriiving

€ 6.ss9,96

cc-

€L.412,58
c
L-

€ 5.147,38

rente

€ 21.L37,64

€

€

€

€

4.551,63

16.586,00

totaal iaarlasten
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Binnen het product ondenruijshuisvesting zijn geen middelen opgenomen voor de ingediende
aanvragen, dit dient te worden bekostigd uit de algemene reserve.

Communicatie:

De vakafdeling zorgt voor communicatie naar de betreffende schoolbesturen. Voor het
beschikbaar stellen van budget, worden beschikkingen opgesteld. Tevens komt er een brief
met afspraken over de uitvoering van de uitbreiding en de huisvesting.

Mon itoring/eval uatie:

Uitbetaling aan Stichting CPOW gebeurd gefaseerd. Het basisbedrag wordt uitgekeerd en het
restant wordt uitbetaald op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober. Voordat de
beschikkingen aan Stichting CPOW worden opgesteld, wordt het besluit van de minister
OCW afgewacht.

Voorstel:

Een krediet beschikbaar te stellen van € 291.553,62 voor de aangevraagde voorzieningen
huisvesting ondenrvijs.

burgemeeste r en wetho rs van Beemster,

U
A.J.M. van Beek
burgemeester

c.P.
secretaris

Bijlage:
- raadsbesluit

wlctÐ
van DuivKoorde
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2019,

met inachtneming van de Wet op het Primair Ondenrvijs en de Verordening voorzieningen
huisvesting ondenruijs gemeente Beemster 2015

BESLUIT

Een krediet beschikbaar te stellen van € 291.553,62 voor de aangevraagde voozieningen
huisvesting ondenruijs.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d.17 december 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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