Notulen
11-06-12

op-overeenstemminggericht-overleg (oogo)
Speakerscorner
14.00-15.30 uur

Aanwezig:
PlatOO: mevr. A. Martens; PRODAS: dhr. H. Tromp; Varendonck-College: dhr. J. van de Rijdt;
Gemeente Asten: dhrn. T. Martens (portefeuillehouder), P. Baudoin, B. van Houts
(Maatschappelijke Ontwikkeling) en mevr. B. Mutsaerts.
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•

opening en mededelingen
Agenda vastgesteld
Omdat er wijzingen hebben plaatsgevonden in de ambtelijke bezetting met betrekking tot
onderwijshuisvesting wordt er een kort voorstelrondje gehouden. Er wordt ingegaan op de
tijdelijke situatie rond de invulling van de ontstane vacature na het vertrek van dhr. J. van
Dijk.
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notulen 26 september 2011
• vastgesteld op 19 oktober 2011
• Er zijn geen vragen/opmerkingen naar aanleiding van de notulen van het vorige
oogo.
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uitvoering huisvestingsprogramma 2012
Op 20 december 2011 heeft de raad de aanvraag van Prodas gehonoreerd en gelden
voor het programma beschikbaar gesteld:
• vervangen dakbedekking St. Pieter
De offertes voor het vervangen van de dakbedekking St. Pieter zijn inmiddels
ontvangen. Beide offertes vallen binnen de raming van €47.750. De volgende stap is het
zo spoedig mogelijk beoordelen van de ontvangen offertes.
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concept huisvestingsprogramma 2013 (zie bijlage)
Het huisvestingsprogramma 2013 wordt tijdens het oogo uitgereikt aan de
schoolbesturen. Het is een concept en dient nog verder aangepast te worden. Als
algemene opmerking geldt dat het nog niet mogelijk is om over alle aanvragen een
uitspraak te doen. De volgende aanvragen zijn nog in onderzoek:
• Vervangende nieuwbouw; Deken van Hout
• Vervangende nieuwbouw van het oudste bouwgedeelte; Varendonck-College
Voor deze aanvragen geldt dat we nog niet genoeg gegevens tot onze beschikking
hebben. Voor het Varendonck-college geldt dat er enige samenhang is met agendapunt
8 (doorcentralisatie). Voor de Deken van Hout geldt dat de afwikkeling van de BMV een
rol speelt in de besluitvorming. Hieromtrent is er bij zowel de gemeente als PRODAS een
bepaalde mate van onzekerheid. De gemeente heeft als taak de schoolbesturen tijdig
een gemotiveerd antwoord aan te leveren op beide onderwijshuisvestingsaanvragen. De
schoolbesturen hebben de mogelijkheid om te reageren op het concept zodat waarnodig
aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Het verzoek is om alle reacties naar dhr. B.
van Houts te sturen (b.vanhouts@asten.nl).
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realisatie meerjarenonderhoudsplanning (mop) Primair Onderwijs
Op 22 mei 2012 is er een overleg geweest met dhr. M. van Alst van Treetops om het 10-

-2jarenplan van PRODAS te bespreken. Er dient een raming plaats te vinden van de
financiële consequenties, wanneer die bekend zijn wordt dit vervolgens voorgelegd aan
de raad. De situatie van PlatOO wordt op 13 juni 2012 besproken met dhr. Van Krieken
van OSG. De complexiteit van dit plan is mede afhankelijk van de nog door te voeren
bezuinigingen en het besluit van de raad hieromtrent.
06

Binnengekomen agendapunten:
•

Asbestinventarisatie:
Het onderwijs heeft de opdracht gekregen een asbestinventarisatie uit te voeren met
betrekking tot de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen, gebouwd voor 1994.
PRODAS zou in deze met de gemeente Asten samen willen optrekken. Dhr. H. Tromp
benadrukt het belang van de gemeente bij een complete inventarisatie, zodat de
beeldvorming rondom asbest in de schoolgebouwen accuraat is. De scholen zijn in
juridische zin eigenaar en kunnen dan ook door Rijksoverheid worden aangesproken op
de inventarisatie van asbest. Dhr. Tromp benadrukt dat de gemeente (als economisch
eigenaar) er ook belang bij heeft om te weten in welke gebouwen asbest aanwezig is. De
scholen van PRODAS worden momenteel geschouwd. De kosten die hieraan verbonden
zijn liggen op €500,- per schoolgebouw. Dhr. Tromp geeft aan het billijk en redelijk te
vinden als de gemeente de helft van de kosten op zich neemt (€250,- per school). De
gemeente is niet verplicht om financieel bij te dragen aan de inventarisatie.
Er zal worden nagegaan welke gebouwen al een geschikte asbestinventarisatie hebben
(door bijvoorbeeld een schouw in het verleden vanwege een verbouwing) zodat die nu
niet meer geïnventariseerd hoeven te worden. Aangezien de kosten dan ook lager zullen
liggen zegt dhr. T. Martens toe te overwegen een deel van de kosten te betalen,
afhankelijk van het aantal scholen dat moet worden geïnventariseerd. Mocht het zo zijn
dat er al scholen geïnventariseerd zijn dan wordt dit zo spoedig mogelijk
gecommuniceerd naar PRODAS. Onze bouwkundige wordt hiervoor geraadpleegd.
Hetzelfde geldt voor PlatOO, maar naar alle waarschijnlijkheid heeft bij beide openbare
scholen al een inventarisatie plaatsgevonden.

•

Concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Helmond-Peelland periode 2013-2018
Dhr. J. van de Rijdt geeft een korte toelichting op het plan. Het gaat vooral om de
herschikking van afdelingen. In de praktijk bleek bijvoorbeeld dat door verhuizingen, een
aantal afdelingen in Deurne en Helmond ‘illegaal’ zaten (Vakcollege had bijvoorbeeld een
Vwo-licentie). Dit plan is een update zodat alle licenties in orde zijn.
De ondertekening van de ‘Verklaring over het gevoerde OOGO op basis van art.72 lid 2aa
WVO’ is een formaliteit. Voor de locatie Asten zijn er namelijk geen consequenties op basis
van dit plan waarneembaar. Als eis geldt dat moet worden aangetoond dat het
Varendonck-College dit onderwerp besproken heeft in het oogo. Zowel opname in het
verslag als de ondertekening van een hiervoor samengesteld document geven aan dat dit
ook daadwerkelijk is gebeurd. Dhr. J. van de Rijdt zal het (ondertekende) document
samen met het verslag ontvangen.
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Project Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties
Dhr. P. Baudoin geeft een toelichting over dit brede en grootschalige project. Er wordt
getracht om de structurele lasten terug te brengen vanwege de bezuinigingstaakstelling.
De bezettingsgraad van verschillende voorzieningen is laag en de projectopdracht bestaat
dan ook uit het op gang brengen van een discussie (bijvoorbeeld met de besturen van
verenigingen). Met betrekking tot het onderwijs (destijds specifiek benoemd door de raad)
is het zo dat Dhr. P. Baudion volgens de wetgeving en bevoegdheden de situatie heeft
geïnventariseerd. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de ramingen van Pronexus (hieruit blijkt
een toekomstig overschot van 1600m2) waar moeilijk aan voorbij kan worden gegaan. De
schoolbesturen zijn door dhr. P. Baudoin schriftelijk benadert (met een korte uiteenzetting
van het project MVA). Hierop is een positieve reactie van PRODAS gekomen; vooral de
zorgvuldige wijze van werken werd als positief gewaardeerd. Verder onderschrijft PRODAS
de doelstelling, om leegstand in onderwijshuisvesting te bestrijden en de kwaliteit van de
onderwijshuisvesting te vergroten voor 100%. Het wordt raadzaam geacht om voorlopig
even de ontwikkelingen over nieuwe wetgeving af te wachten alvorens met elkaar in

-3discussie te gaan.
Dhr. P. Baudoin geeft aan te begrijpen dat het voor een groot deel een interne
aangelegenheid van de scholen is om dit in beeld te brengen (met de eventuele daaraan
verbonden consequenties) vandaar dat het voorzichtig in beeld is gebracht. Op basis van
de inventarisatie is het de insteek om een aantal algemene beleidsuitspraken door de raad
te laten doen waarin verder richting wordt gegeven aan de invulling van dit project.
Mevr. A. Martens geeft aan dat PlatOO de brief later heeft ontvangen en daardoor niet
genoeg tijd heeft gehad om een reactie te plaatsen. Vanwege de grote hoeveelheid
accommodaties en maatschappelijke voorzieningen heeft er een te grote tijdspanne tussen
de brieven gezeten. In de toekomst is het verstandig om correspondentie voor de
schoolbesturen tegelijkertijd te versturen. Dit misverstand wordt zeer betreurd en de
excuses zijn dan ook gericht aan mevr. A. Martens.
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Verkenning doorcentralisatie Varendonck-College
De verkenning met het Varendonck-College, waarin onderzocht wordt wat de
mogelijkheden zijn op het gebied van decentralisatie is in het voorjaar gestart. Dhr. H.
Tromp spreekt zijn verontwaardiging uit over de gang van zaken. Het feit dat er met het
voorgezet onderwijs al een start gemaakt is met een project over doorcentralisatie zonder
het primair onderwijs daarbij in te lichten is volgens hem niet correct. Dhr. T. Martens legt
uit dat het project voortgekomen is uit de aanvraag voor nieuwbouw van het VarendonckCollege. Vergelijkbare situaties hebben zich voorgedaan in Deurne en Geldrop-Mierlo, waar
dan ook informatie is ingewonnen. Het is in ieder geval nooit de bedoeling geweest om het
primair onderwijs uit te sluiten; de doorcentralisatie bij het voortgezet onderwijs werd dan
ook gezien als een op zichzelf staand project. Verder geeft Dhr. T. Martens aan dat ook de
op handen zijnde wetgeving met betrekking tot doorcentralisatie van het primair onderwijs
een rol heeft gespeeld om de gesprekken met het primair onderwijs rondom
doorcentralisatie nog niet op te starten.
Dhr. H. Tromp geeft aan dat doorcentralisatie bij het primair onderwijs ook op de agenda
thuishoort en dat PRODAS moet worden meegenomen in het traject, hier is juridisch
gezien geen enkele belemmering voor. Benadrukt wordt dat voor het primair onderwijs
dezelfde voorwaarden en mogelijkheden gelden. Afgesproken wordt om doorcentralisatie
voor het volgende oogo op de agenda te plaatsen.
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rondvraag en sluiting
Er zijn geen verdere vragen; dhr. T. Martens sluit de vergadering.

concept notulen zijn op 20 juni verzonden naar de schoolbesturen
Er zijn geen opmerkingen van de schoolbesturen ontvangen m.b.t. het verslag.

Voor verslag:
Voor akkoord college:
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