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Samenvatting
Medio juni werd in overleg met de schoolbesturen duidelijk dat we gebruik wilden maken van
de “subsidieregeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen”.
De aanvragen moesten voor 1 juli 2009 bij het ministerie binnen zijn.
Op 22 juni 2009 (bijlage 1) heeft het college besloten om onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad akkoord te gaan met het verbouwingsplan van basisschool De Horizon/peuterspeelzaal Pinkeltje/kinderopvang Korein (bijlage 2) en daarvoor subsidie (in het
kader van de regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen)
aan te vragen bij het ministerie (bijlage 3).
Op 28 juli (bijlage 4) is het college –wederom onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad- ook akkoord gegaan met de subsidieaanvraag voor basisschool Sint Pieter/peuterspeelzaal Pommeltje (bijlage 5). Tevens heeft het college besloten om de reeds verzonden aanvragen voor de basisscholen Het Lover (met Pinkeltje) en Sint Antonius (brede
maatschappelijke voorziening Heusden) niet te ondersteunen en in te trekken. Om voor genoemde regeling in aanmerking te komen is het immers noodzakelijk dat de aanpassingen uiterlijk 31-12-2011 zijn gerealiseerd. Bij Sint Antonius is dat niet haalbaar. Naast goedkeuring
door de raad werd ook als voorwaarde aangegeven dat beide schoolbesturen bereid moesten
zijn om op termijn Het Lover en basisschool Het Toverkruid onder te brengen in een gezamenlijk gebouw in Asten-Oost met één peuterspeelzaal (Pinkeltje) en kinderopvang. PRODAS bleek
daartoe niet bereid (zie bijlage 6 voor verslagen). Daardoor werd de aanvraag voor Het Lover
door het college niet meer ondersteund. PRODAS is het daar niet mee eens.
Het college wil het IHP (bijlage 13) als instrument hanteren om nadrukkelijker de gewenste
doelen te bereiken:
1. minder gebouwen voor het basisonderwijs in Asten-dorp
2. in stand houden van openbaar en bijzonder onderwijs
3. op termijn realiseren van 3 bmv’s in Asten-dorp
In feite zijn nog 2 aanvragen relevant: aanpassing Sint Pieter (PRODAS) en aanpassing De
Horizon (PlatOO). Alle aanvragen zijn inmiddels afgewezen. Zonder subsidie kan alleen de verbouwing van De Horizon wellicht gerealiseerd worden.
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Het verbouwingsplan van Horizon/Pinkeltje/Korein wordt dan ook voor “wensen en bedenkingen” aan u voorgelegd. Uiteraard kan het IHP (bijlage 13) en het standpunt van PRODAS met
betrekking tot het Lover in de discussie worden meegenomen.
Inleiding
Horizon
Pinkeltje en Horizon maken al jarenlang gebruik van hetzelfde gebouw. De laatste jaren heeft
de samenwerking –ook met Korein- steeds meer inhoud gekregen. Landelijk beleid is gericht
op het naar elkaar toegroeien van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
De verbouwingsplannen van De Horizon kunnen budgettair neutraal gerealiseerd worden.
De gemeente moet wel bereid zijn om de bouwkosten voor Korein (€ 225.000) voor te financieren en de jaarlasten (€ 15.570) te verrekenen met de te ontvangen huurinkomsten op basis
van een 10 jarig huurcontract.
Naast de eerder genoemde argumenten wil PlatOO de reeds toegezegde middelen van
“onderwijskundige vernieuwingen” hiervoor inzetten (voor De Horizon betreft het € 100.000)
en is de school bereid om € 50.000 aan eigen middelen te investeren.
De afgeschreven en niet meer te onderhouden noodlokalen worden dan –zonder kosten voor
de gemeente- permanent gemaakt.
De aanpassing van De Horizon is geen onderdeel van het door de raad vastgestelde IHP.
Gezien de samenwerking tussen de 3 betrokken partijen (PlatOO, Korein en Pinkeltje), die
steeds meer gestalte begint te krijgen wil het college overwegen af te zien van het in het IHP
gestelde met betrekking tot de voorwaarde dat een basisschool in een brede school uit
tenminste 8 groepen moet bestaan. De meerwaarde van de samenwerking overstijgt
dit uitgangspunt.
Bijkomend argument is dat, gezien de huidige staat van het gebouw van De Horizon, PlatOO
vindt dat uitstellen van de plannen onverantwoord is. Het college onderschrijft dat de staat van
het gebouw ingrijpen rechtvaardigt. PlatOO heeft –voor het geval de gemeente niet mee kan
werken- reeds een sloopvergunning aangevraagd voor de 3 noodlokalen. De sloopkosten en de
kosten voor het aanhelen van de buitenmuren zijn voor rekening van de gemeente. PlatOO zal
dan met eigen middelen en met de reeds toegezegde middelen voor “onderwijskundige ontwikkelingen” het gebouw beperkt aanpassen. Mogelijk dat dan een noodvoorziening (voor rekening Korein) voor de buitenschoolse opvang geplaatst wordt.
De subsidie aanvraag bij het rijk voor De Horizon is afgewezen wegens onvoldoende middelen.
Er was sprake van 72,73 % cofinanciering, terwijl achteraf bleek dat 75 % nodig was.
Sint Pieter
De overgebleven subsidie-aanvraag voor PRODAS betreft huisvesting van peuterspeelzaal
Pommeltje bij basisschool St. Pieter in Ommel. Het college ondersteunt deze aanvraag.
Als voorwaarde voor de ondersteuning geldt dat Pommeltje (onder de vlag van Pinkeltje) in
een intentieovereenkomst vastlegt dat naar professionalisering van het peuterspeelzaalwerk
wordt toegewerkt. Ook dit plan is geen onderdeel van het IHP. Helaas zijn hiervoor geen middelen beschikbaar (subsidie is immers afgewezen; er was geen sprake van cofinanciering). De
gemeente is nog met het bestuur van Pommeltje in overleg over de voorwaarden waaronder
de professionalisering plaats dient te vinden.
Sint Antonius
De motieven voor de afwijzing door het college van Antonius zijn –zoals eerder opgemerktpuur gelegen in het feit, dat de realisatie niet binnen de door het rijk geëiste periode gerealiseerd kan worden. Onderzocht zal worden of alsnog subsidiemogelijkheden hiervoor zich
aandienen.
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Het Lover
Zoals eerder aangegeven heeft het college besloten deze subsidie-aanvraag niet te
ondersteunen en in te trekken. Overigens is er toch een afwijzing (er was geen sprake van
cofinanciering) ontvangen.
De motieven om (nog) niet in te kunnen stemmen met de aanvragen van Het Lover hebben,
behalve met het gegeven dat met betrokken partijen (PRODAS en PlatOO) hiervoor geen
overeenstemming is bereikt (zie verslagen) ook een inhoudelijke reden. In tegenstelling tot
De Horizon is op de locatie Het Lover nog geen sprake van een brede schoolontwikkeling.
Bovendien heeft de raad in nog geen enkel beleidsstuk besloten dat in Asten-oost een 3de bmv
gerealiseerd mag worden. Dat dit gezien de visies van diverse partijen (onderwijs,
peuterspeelzaal en kinderopvang) een logische ontwikkeling lijkt is evident.
Voordat tot brede schoolontwikkeling in Asten-oost overgegaan kan worden zal eerst duidelijk
moeten zijn of ook de raad dit wenselijk vindt. Zo ja, dan zullen de randvoorwaarden
aangegeven moeten worden, waaronder die brede schoolontwikkeling moet plaatsvinden.
Die randvoorwaarden betreffen onder andere:
- welke partners
- welke locatie
- welk profiel
PRODAS heeft schriftelijk (bijlage 7) aangegeven het collegebesluit met betrekking tot Het Lover –in het licht van het vastgestelde IHP- niet te begrijpen en vraagt zich af of het IHP ter
discussie staat. Per brief heeft het college hierop op 08-10 gereageerd (bijlage 8).

Communicatie
In de afgelopen tijd is in het kader van brede schoolontwikkeling en het IHP veelvuldig over en
weer met elkaar (basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang, gemeente) overleg gevoerd.
Na vaststelling van het IHP is ambtelijk overlegd met de afzonderlijke schoolbesturen.
Een en ander gericht op minder schoolgebouwen, mogelijk 3 brede maatschappelijke
voorzieningen in Asten-dorp en het instandhouden van openbaar en bijzonder onderwijs.
In de portefeuillehouders-overleggen zijn de wethouders geïnformeerd.
De schoolbesturen hebben op hun eigen manier gecommuniceerd met hun partners
(kinderopvang/peuterspeelzaal) en zijn zelf verantwoordelijk voor hun interne communicatie.
PlatOO heeft op 11 juni 2009 haar plannen toegelicht in een overleg met wethouder Martens.
Na een gemeentelijk bestuurlijk/ambtelijk overleg op 18 juni met de wethouders Martens
en Huijsmans heeft op 19 juni een breed overleg met PlatOO plaats gevonden
(zie voor verslagen bijlage 11).
Op 25 juni volgde nog een overleg met PRODAS (bijlage 6).
Op 24 juni zijn partijen uitgenodigd om de subsidie-aanvraag te ondertekenen, waarna de
aanvragen op 25 en 26 juni zijn verzonden. Alle aanvragen zijn inmiddels afgewezen.
In de vergadering van de cie Burgers van 22 juni (bijlage 12) is de stand van zaken aan de
orde geweest. Op 22 juli heeft wethouder Huijsmans telefonisch PlatOO nader geïnformeerd
(bijlage 13).
In het oogo van 14 en 25 september is –zoals eerder aangegeven- met de schoolbesturen
overlegd. Er is geen overeenstemming bereikt.
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Alle schoolbesturen stemden weliswaar in met de subsidieaanvragen van De Horizon en
Sint Pieter, maar PRODAS maakt het voorbehoud van een evenwichtige verdeling van gelden
en is het niet eens met het standpunt van het college met betrekking tot Het Lover.

In het kader van “wensen en bedenkingen” is om verder te kunnen uw mening met
betrekking tot onderstaande aspecten noodzakelijk.

Wat willen we bereiken
Wat is adequate huisvesting voor het basisonderwijs in Asten?
Op dit moment hebben we in Asten-dorp 1.234 kinderen (is 64 minder dan geprognostiseerd).
De prognoses (bijlage 16) geven een structurele daling van het aantal kinderen aan.
Willen we op termijn 7 gebouwen voor het basisonderwijs in Asten-dorp?
In het IHP is sprake van 2 bmv’s.
Willen we op termijn 3 bmv’s (Bloemenwijk/Deken van Hout, Asten-west/Horizon en
Asten-oost/Toverkruid/Lover)?
Welke partijen willen we daarbij (per locatie) betrekken met welke randvoorwaarden?
Willen we naast bijzonder ook openbaar basisonderwijs instandhouden op 1 of 2 locaties?
Wat gaan we daarvoor doen
In het IHP is sprake van minstens 8 groepen om te komen tot een bmv.
Bij de Horizon is sprake van 5 á 6 groepen.
Willen we de huidige plannen van De Horizon in het kader van de brede schoolontwikkeling
toch realiseren?
Mogelijke Alternatieven
Indien de gemeente niet kan meewerken ligt het voor de hand dat PlatOO samen met Korein –
zij het een stuk beperkter- gebouwelijke aanpassingen bij De Horizon verricht.
De kosten voor het verwijderen van de noodlokalen komen dan voor rekening van
de gemeente. Daarnaast wordt misschien tijdelijke huisvesting voor Korein gerealiseerd.
Risico’s
Bij berekening van de jaarlasten van de Horizon is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 25 jaar, terwijl een huurcontract van 10 jaar aan de orde zou zijn. Normaliter is er
sprake van verlenging. Wanneer dat niet het geval zou zijn blijven de lasten voor de gemeente.
In het verplichte op-overeenstemming-gerichte-overleg (oogo) op 14 (bijlage 9) en 25 september (bijlage 10) is geen overeenstemming bereikt.
Wat mag het kosten
Naast de eigen middelen van PlatOO ( € 50.000) en de reeds toegezegde middelen voor onderwijskundige vernieuwingen (€ 100.000) is € 225.000 nodig. PlatOO/Korein/Pinkeltje stellen
voor dat door de gemeente te laten voorfinancieren en de jaarlasten van € 15.570 te verrekenen met de huurprijs op basis van een 10 jarig huurcontract.
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Voor u ligt ter inzage:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B&W besluit verbouwingsplan Horizon 23-06-09
verbouwingsplan Brede School De Horizon 08-06-09
subsidie-aanvraag Horizon 25-06-09
B&W besluit aanvragen subsidies brede scholen 28-07-09
subsidie-aanvraag Sint Pieter 26-06-09
verslagen bestuurlijke overleggen PRODAS 25-06, 02-07 en 15-07-09
brief PRODAS inzake het Lover 30-07-09
antwoord college brief PRODAS (het Lover) 08-10-09
notulen oogo 14-09-09
notulen oogo 26-09-09
verslagen bestuurlijke overleggen PlatOO 11-06, 18-06 en 19-09-09
verslag cie Burgers 22-06-09
verslag telefonisch overleg PlatOO 22-07-09
Integraal Huisvestingsplan 21-08-07
leerlingenprognoses basisscholen en ruimtebehoefte

dict : j.vdijk@asten.nl
type : CV.MO.09.AC.008
coll :

