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Samenvatting
Beschikbaarstelling van € 159.388,41 ten behoeve van het onderwijshuisvestingsprogramma 2013. Het betreft:
1. Vervangen dakbedekking Sint Bonifatius (€40.266,84)
2. Vervangen dakpannen en plaatselijk herstel dakbeschot Voordeldonk (€30.962,61)
3. Vervangen dakbedekking Het Toverkruid (€72.028,87)
4. Vervangen hemelwaterafvoeren De Horizon (€2.070,99)
5. Vernieuwen buitenberging/rijwielstalling De Horizon (€14.059,10)
Beslispunten
Voor de 5 onderhoudsaanvragen € 159.388,41 beschikbaar stellen ten laste van de
onderhoudsvoorziening Primair Onderwijs.
Inleiding
Het college heeft in haar vergadering van 30 oktober het onderwijshuisvestingsprogramma
en overzicht 2013 (ligt ter inzage) vastgesteld.
5 Aanvragen zijn daarmee gehonoreerd en 3 aanvragen zij afgewezen. Alle aanvragen zijn
getoetst aan de door de raad vastgestelde huisvestingsverordening en de gehonoreerde
aanvragen dienen voor bekostiging in aanmerking te komen. Dit past binnen de beschikbare
budgetten. Op 11 juni heeft het verplichte op-overeenstemminggerichte-overleg (oogo) met
de schoolbesturen plaatsgevonden.
Wat willen we bereiken
Adequate huisvesting voor onze scholen.
Wat gaan we daarvoor doen
Na beschikbaarstelling van de gelden worden de schoolbesturen geïnformeerd. Vervolgens
vindt –conform de verordening- overleg over de uitvoering plaats.
Mogelijke Alternatieven
--

W1
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Risico’s
Er moet nog een besluit worden genomen met betrekking tot de aanvragen voor
vervangende nieuwbouw van de Deken van Houtschool en het Varendonck-College. In
relatie tot de Deken van Houtschool, spelen de ontwikkelingen van de Brede
Maatschappelijke Voorziening (BMV) Bloemenwijk een belangrijke rol. Op dit moment is hier
nog geen duidelijkheid over. Met het Varendonck-College worden momenteel gesprekken
gevoerd over de vervangende nieuwbouw van het oudste bouwgedeelte. Tevens wordt
onderzocht wat de mogelijkheden zijn op het gebied van doorcentralisatie. Voor 31
december 2012 wordt over deze aanvragen een beslissing genomen.
Wat mag het kosten
Totale kosten bedragen € 159.388,41
Bijgaand treft u aan:
- concept raadsbesluit
Voor u ligt ter inzage:
- onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht 2013
- notulen oogo 11 juni 2012
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