Notulen
11-06-09

op-overeenstemminggericht-overleg (oogo)
kamer wethouder Huijsmans
16.00-17.00 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)
01

opening en mededelingen
• agenda zonder aanpassingen vastgesteld
• verzoek PRODAS: mails naar info@prodas.nl
• vorig overleg was vorig jaar; nu minder overleg nodig; zonodig overleg met
afzonderlijke besturen; zo mogelijk elkaar informeren/reageren per mail

02

notulen 8 september 2008
•
vastgesteld op 30-09-08; reeds naar cie Burgers
•
geen vragen/opmerkingen naar aanleiding van

03

concept tijdpad 2009
overleg op 14 september 2009 (in plaats van 7 september) indien nodig; zowel
gemeente als schoolbesturen zorgen voor agendapunten.
Tijdpad vastgesteld.

04

uitbreiding Varendonck-College
Op 22 april 2008 heeft de raad € 529.300 beschikbaar gesteld.
Bouw is opgeleverd; allemaal prima verlopen; bezig met inrichting; geluidswal ligt er
weer; verzoek 2de termijn en afrekening volgt; feestelijke ingebruikneming?

05

uitvoering huisvestingsprogramma 2009
Op 21 oktober 2008 heeft de raad gelden voor het programma beschikbaar gesteld:
• uitbreiding Het Lover met 2 permanente lokalen is klaar (lokalen in gebruik)
• buitengevelkozijnen, ventilatie, boeiboorden, dakranden en radiatoren
Lambertus: aanbesteding heeft plaats gevonden; veel zaken tegelijk; planning
kort na de zomer klaar
• vervangende nieuwbouw Deken van Hout 8 groepen (realisatie in het kader van BMV);
loopt volgens plan; geen gemakkelijke opgave; heel complex; hoge ambitie
Op 5 november 2008 zijn de beschikkingen verzonden.

06

concept huisvestingsprogramma 2010
Op 4 februari 2009 is een overzicht van de aanvragen naar de schoolbesturen gemaild.
Uiteindelijk zijn 4 zaken in behandeling genomen:
• 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 (zoals aangegeven in onze huisvestingsverordening). Concept is nog niet
besproken met de bouwkundige van Publiekszaken en met het college van B&W. Enige
vertraging gezien re-organisatie Publiekszaken. Druk.
Gemeente is allerlei bezuinigingsvoorstellen aan het bekijken; niet uitgesloten dat dat
ook voor onderwijshuisvesting aan de orde zal zijn.

-2-

07

uitvoering Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
(raadsbesluit 25-09-07)

07.1

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. Het wachten is op
reactie stukken van Publiekszaken (druk; re-organisatie). Treetops neemt initiatief met
betrekking tot 0-metingen.

08

volgend overleg
tijdpad 2009: indien nodig 14 september 2009 van 13.30 tot 14.30 uur

09

rondvraag en sluiting
hier werd geen gebruik van gemaakt;
dank voor eenieders constructieve bijdrage

concept notulen zijn op 19 juni verzonden naar de schoolbesturen
toevoegingen schoolbesturen (ontvangen voor 6 juli 2009):
PlatOO:
PRODAS:
Varendonck-College:

Voor verslag,
J.L.C. van Dijk

Datum besluit college:

MO/jvd/16-06-09

