RAADSVOORSTEL (via commissie)
COMMISSIE BURGERS d.d. 23 november 2009
Onderwerp:
Beschikbaarstelling gelden
onderwijshuisvestingsprogramma

AGENDANUMMER: 7

Bijlage(n):

--

Vergadering de
dato:
15 december
2009

Agendanummer:
09.11.

p.h.:

WI

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Beschikbaarstelling van € 4.032.805 ten behoeve van het programma en overzicht huisvesting
onderwijs 2010. Het betreft:
1. vervangen dakdeel/herstellen schoorsteen basisschool Voordeldonk (€ 64.307),
2. vervangende nieuwbouw 8 groepen basisschool Deken van Hout als onderdeel van een
brede maatschappelijke voorziening (€ 1.684.828),
3. vervangende nieuwbouw 12 groepen basisschool Sint Antonius als onderdeel van een brede
maatschappelijke voorziening (€ 2.257.751) en
4. 1ste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen basisschool Het Lover
(€ 25.919).

Beslispunten
1. Voor de onderhoudsaanvraag van basisschool Voordeldonk € 64.307 beschikbaar stellen
ten laste van de onderhoudsvoorziening Primair Onderwijs
2. Voor de vervangende nieuwbouw van basisschool Deken van Hout € 1.684.828 beschikbaar
stellen ten laste van de interne order nieuwbouw Deken van Hout
3. Voor de vervangende nieuwbouw van basisschool Sint Antonius € 2.257.751 beschikbaar
stellen ten laste van de interne order nieuwbouw Sint Antonius
4. Voor 1ste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 2 groepen basisschool Het Lover
€ 25.919 beschikbaar stellen ten laste van de interne order 1ste inrichting Het Lover
Inleiding
Het college heeft in haar vergadering van 6 oktober het onderwijshuisvestingsprogramma en –
overzicht 2010 (ligt ter inzage) vastgesteld.
De vier genoemde aanvragen heeft ze daarmee gehonoreerd.
Deze aanvragen zijn getoetst aan de door de raad vastgestelde huisvestingsverordening en
dienen derhalve voor bekostiging in aanmerking te komen.
Alle aanvragen zijn onderdeel van het door de raad op 25-09-07 vastgestelde IHP en passen
binnen de beschikbare budgetten. Op 11 juni en op 14 september heeft het verplichte opovereenstemming-gerichte-overleg (oogo) plaatsgevonden.
Schoolbesturen stemmen ermee in.
Wat willen we bereiken
Adequate huisvesting voor onze scholen.
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Wat gaan we daarvoor doen
Na beschikbaarstelling van de gelden worden de schoolbesturen geïnformeerd.
Vervolgens vindt –conform onze verordening- overleg over de uitvoering plaats.
Realisatie van de vervangende nieuwbouw Deken van Hout en Sint Antonius zijn onderdelen
van de bouw van brede maatschappelijke voorzieningen in de Bloemenwijk en in
Heusden.
Mogelijke Alternatieven
-Risico’s
-Wat mag het kosten
Totale kosten bedragen € 4.032.805,=.

Bijgaand treft u aan:
-Voor u ligt ter inzage:
1. Onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht 2010;
2. notulen oogo 11 juni en 14 september 2009;
3. verslag van de commissie Burgers d.d. 23 november 2009.
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