Notulen
14-09-09

op-overeenstemminggericht-overleg (oogo)
speakerscorner
13.30-14.30 uur

aanwezig: PlatOO: mevr. A. Martens; PRODAS: dhr. H. Tromp;
Varendonck-College: dhr. J. van de Rijdt; gemeente Asten: dhrn. T. Martens
(portefeuillehouder) en J. van Dijk (Maatschappelijke Ontwikkeling)
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opening en mededelingen
• agenda vastgesteld
• brief PRODAS 30-07-09 (subsidie bekostiging peuterspeelzaal bij Het Lover)
Aanvankelijk is voor het Lover een subsidie-aanvraag ingediend om bij het Lover een
peuterspeelzaal te realiseren. Na diverse gesprekken met de afzonderlijke
schoolbesturen bleek dit niet haalbaar (voorwaarden tot samenwerking om op termijn
te komen tot een BMV in Asten-Oost ontbraken) en heeft de gemeente daarvan
afgezien. PRODAS geeft aan dit besluit niet te begrijpen en vraagt zich af of het IHP
ter discussie staat. Schriftelijke beantwoording volgt.
• verzoek PRODAS en PlatOO voor quick scans energie en luchtkwaliteit basisscholen.
Wellicht te betalen vanuit SLOK(Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven)-subsidies.
Als dat niet lukt is een collegebesluit (duurt een paar weken) nodig. Uitvoering
wellicht door middel van cofinanciering (nieuwe subsidieregeling opknappen van
schoolgebouwen in het kader van extra maatregelen van de crisisbestrijding).
• dakbeveiliging: eventueel aanvragen aanpassingen in het kader van veranderde
regelgeving voor het huisvestingsprogramma 2011. Alleen realiseren “wat moet”.
PRODAS vraagt Treetops om dat ook namens PlatOO ambtelijk te bespreken, zodat
aanvragen veel kans van slagen hebben. Geldt dit ook voor het VO?
• peuterspeelzaal gaat onder voorwaarde van professionalisering gebruik maken van één
lokaal van Sint Pieter (tijdelijk tot 01-01-2012)
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notulen 11 juni 2009
•
vastgesteld op 22-07-09
•
geen vragen/opmerkingen naar aanleiding van
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uitbreiding Varendonck-College
bouw is opgeleverd en afgerekend; er is nog een bedrag van € 7.830 beschikbaar voor
1ste inrichting. Rekening van inrichting nieuw biologielokaal volgt.
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uitvoering huisvestingsprogramma 2009
Op 21 oktober 2008 heeft de raad gelden voor het programma beschikbaar gesteld:
• uitbreiding Het Lover met 2 permanente lokalen: bouw gerealiseerd;
bezwaarschrift uitkering vergoeding; ingetrokken.
• buitengevelkozijnen, ventilatie, boeiboorden, dakranden en radiatoren
Lambertus: overleg naar aanleiding van aanbesteding is nog gaande.
1ste Bouwvergadering heeft inmiddels plaats gevonden. Tijdens wijkwandeling
heeft dhr. Vliegenberg (directeur Lambertus) een en ander toegelicht.
• vervangende nieuwbouw Deken van Hout 8 groepen (realisatie in het kader van BMV)
Op 5 november 2008 zijn de beschikkingen verzonden.
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concept huisvestingsprogramma 2010 (in ieders bezit)
Op 4 februari 2009 is een overzicht van de aanvragen naar de schoolbesturen gemaild;
op 11-06-09 op agenda oogo.
Uiteindelijk zijn 4 zaken in behandeling genomen:

W:\SO\TK\RAAD\RAAD MO\2009\RV.MO.09.AC.020 beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestings programma 2010 notulen
oogo 140909.doc

-2• 1ste inrichting OLP en meubilair Het Lover 2 groepen
• vervangende nieuwbouw Deken van Hout
• vervangende nieuwbouw Sint Antonius
• dakdeel/schoorsteen Voordeldonk
Vervangende nieuwbouw kan alleen aan de orde zijn als in 2010 gestart kan worden
met de bouw. Waarschijnlijk wordt binnenkort een samenwerkingsovereenkomst BMV
Bloemenwijk ondertekend. Concept is nog niet besproken met de bouwkundige van
Publiekszaken en met het college van B&W. Tijdpad aangepast (raadsvergadering 15
december). Concept is op een aantal punten aangepast. Afgesproken om gewijzigde
versie door te mailen; schoolbesturen reageren daarop per mail. Nadrukkelijk heeft de
accountant ons gewezen op artikel 18 van de verordening: Aanspraak op vergoeding
vervalt, indien niet vóór 1 oktober van het jaar volgend op de vaststelling van het
programma een bouwopdracht is verleend. Opnemen in tijdpad.
Nieuwbouw van BMV komt waarschijnlijk in de omgeving van de Beiaard.
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uitvoering Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
(raadsbesluit 25-09-07)

06.1

realisatie meerjarenonderhoudsplanning (mop) Primair Onderwijs
Opstellen van één mop voor het gemeentelijk (kruisjeslijst) en het schoolbestuurlijk
(‘binnenkant”) onderhoud van onze basisscholen op basis van een gezamenlijk gedragen
0-meting en door alle partijen onderschreven criteria en uitgangspunten is aan de orde.
De jaarlijks geactualiseerde versie dient straks als basis voor de huisvestingsaanvragen.
De werkgroep, bestaande uit dhrn. B. Otten (PlatOO), F. Rommens (PRODAS), H.
Hartjes en J. van Dijk (gemeente Asten), zijn dit aan het uitwerken.
Lijst met eenheid/cyclus/bedrag (zie bijlage) vastgesteld. Met de schoolbesturen worden
afspraken gemaakt voor de 0-meting.
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subsidie-aanvragen in het kader van de regeling voor het stimuleren en
aanpassen van huisvesting tot brede scholen
Op het laatste moment (vóór 1 juli) zijn in samenwerking met de betreffende partijen 4
aanvragen ingediend:Horizon, Sint Pieter, Lover en Antonius.
De Horizon wil samen met Pinkeltje en Korein het gebouw aanpassen. Er komt dan ook
een oplossing voor de afgeschreven noodlokalen. Met betrekking tot Korein zou
voorfinanciering aan de orde kunnen zijn; te verrekenen middels huuropbrengsten
langlopend huurcontract. Dit verzoek staat overigens los van deze subsidie-aanvraag.
Realisatie daarvan wordt er wellicht “gemakkelijker” door.
Sint Pieter wil gebouw geschikter maken voor peuterspeelzaal.
Aanvragen Het Lover (relatie brief PRODAS 30-07-09/agendapunt 1.2) en Antonius zijn –
na diverse afzonderlijke gesprekken schoolbesturen- ingetrokken.
Op 03-08 is in overleg met de betrokkenen de gevraagde aanvullende informatie voor De
Horizon en Sint Pieter verzonden naar het Cfi.
Beslissingen worden vóór 30-09-09 bekend gemaakt. Het college is van plan om een en
ander middels “wensen en bedenkingen” voor te leggen aan de cie Burgers.
Afgesproken om alle subsidie-aanvragen en aanvullingen naar de schoolbesturen door te
mailen; bespreking (oogo) ervan vindt plaats op vrijdag 25 september van 13.30 tot
14.30 uur.
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volgend overleg
25 september en 7 december 2009 van 13.30 tot 14.30 uur

09

rondvraag en sluiting

concept notulen zijn op 15 september verzonden naar de schoolbesturen
toevoegingen schoolbesturen (ontvangen voor 30 september 2009):
PlatOO: PRODAS: Varendonck-College: Voor verslag:

datum

paraaf

J.L.C. van Dijk

Voor accoord college:

datum

paraaf

Th. Martens
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