Concept

Notulen
25-11-13

op-overeenstemminggericht-overleg (oogo)
Primair Onderwijs
Kamer wethouder Huijsmans 13.30-14.45 uur

Aanwezig:
PlatOO: mevr. A. Martens; PRODAS: dhr. H. Tromp; Varendonck-College: mevr. I. van
Nieuwenhuijsen
Gemeente Asten: dhrn. T. Martens (portefeuillehouder), P. Baudoin, en B. van Houts
(Maatschappelijke Ontwikkeling)
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opening en mededelingen
•
De agenda wordt vastgesteld.

02

notulen 13-12-2012
• vastgesteld op 25-11-2013 (zowel de notulen voor het VO als ook het PO)
• Er zijn geen vragen/opmerkingen naar aanleiding van de notulen van het vorige
oogo

03

uitvoering huisvestingsprogramma 2013
De uit het programma gehonoreerde huisvestingsaanvragen van PRODAS en PlatOO zijn
inmiddels uitgevoerd. PRODAS heeft de documenten voor de eindafrekening reeds
toegezonden; mevr. Martens geeft aan dat ook voor PlatOO de eindafrekening kan
plaatsvinden. De stukken hiervoor moeten nog verzonden worden.
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onderwijshuisvestingsprogramma 2014 (concept)
Dhr. Van Houts licht kort het conceptprogramma toe. In het programma worden drie
(van in totaal 9) aanvragen afgewezen, allen op een verschillende grond.
De aanvraag van BS St. Pieter (PRODAS) wordt afgewezen op grond van de te
verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen/prognosecriteria. Dhr. Tromp heeft
aangegeven de situatie omtrent de sluiting van de St. Pieter aan het einde van dit
overleg toe te willen lichten.
De aanvraag van OBS de Horizon (vervangen zonwering) is afgewezen omdat het geen
voorziening betreft op basis van de verordening voorzieningen huisvestingen onderwijs
2011.
Als laatste wordt kort de afwijzing van het Varendonck-College toegelicht. Hiervoor is
dezelfde afwijzingsgrond gebruikt als vorig jaar, met als belangrijke opmerking dat
beide partijen met elkaar in gesprek blijven. De afwijzing geeft deze nuance niet goed
weer vanwege het formele karakter van de afwijzigingsgronden uit het programma. Bij
het bespreken van punt 6 van de agenda zal nog dieper ingegaan worden op de
aanvraag van het Varendonck-College. Wethouder Martens geeft aan dat het belangrijk
is om hierover in gesprek te gaan met OMO. In relatie tot deze aanvraag en de te
voeren gesprekken stelt mevr. van Nieuwenhuijsen voor om contact op te nemen met
dhr. A. Laaper; beleidsmedewerker huisvesting OMO.
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aanvraag voor vervangende nieuwbouw Deken van Houtschool
Op 30 augustus 2013 heeft stichting PRODAS een verzoek gedaan tot verlenging van de
termijn tot verlening van de bouwopdracht. De stichting PRODAS verzoekt het college
om een verlenging van de termijn tot 1 september 2014. In afwachting van het
collegebesluit wordt voor de vervangende nieuwbouw Deken van Hout de toegekende
huisvestingsaanvraag uit het programma van 2013 gebruikt.
Aanvullend wil mevr. Martens haar onvrede uitspreken over het bericht dat in de pers
verschenen is met betrekking tot de financiering van de Deken van Houtschool. Mevr.
Martens wil graag opheldering over de financiering van de extra benodigde gelden en
waarom er middelen worden gebruikt die bestemd zijn voor het onderwijs. Hierin zou
ook worden afgeweken van het beleid dat in samenwerking met de gemeenten en
schoolbesturen tot stand is gekomen.
Er zijn zorgen over deze constructie om er op deze manier minder geld naar het
onderwijs toe gaat. Verder geeft mevr. Martens aan, dat dit punt op de agenda van dit
oogo had moeten staan.
Wethouder Martens zegt toe dat de gemeente gaat onderzoeken in hoeverre er van
eerder genoemd beleid wordt afgeweken en wat de exacte inhoud is van het beleid
waar mevr. Martens naar verwijst. Dhr. Tromp geeft aan begrip te hebben voor het
standpunt van mevr. Martens en maakt duidelijk dat PRODAS niet betrokken is geweest
bij de totstandkoming van het voorstel. Aanvullend geldt dat de komst van deze
voorziening leidt tot een dekkend netwerk van peuterspeelzalen binnen de gemeente
Asten.
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vervangende nieuwbouw danwel levensduurverlengende maatregelen
Varendonck-College
Onlangs is de rapportage van Volantis verschenen waarin onderzoek is verricht naar de
bouwkundige staat van het Varendonck-College, met als doel de mogelijkheden in kaart te
brengen om de levensduur van het bestaande gebouw met ca. 20 jaar te verlengen. Mevr.
van Nieuwenhuijsen geeft aan dat het Varendonck-College zich niet kan vinden in de
uitkomsten van het rapport. Het rapport concentreert zich in haar ogen teveel op de
‘technische houdbaarheid’ en minder op de algehele kwaliteit van het onderwijs. Ook de
gegeven m2-prijs uit het rapport komt niet overeen met de bedragen waar het
Varendonck-College rekening mee hield. Al met al kan er gesproken worden van een
haperende start (de rapporten hadden immers al in mei aangeleverd moeten worden),
maar mevr. van Nieuwenhuijsen spreekt de hoop uit dat dit een opmaat is voor de goede
gesprekken tussen het Varendonck-College en de gemeente.
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Afhandeling asbestinventarisatie
Als reactie op het door PRODAS ingediende bezwaar heeft de gemeente Asten een nieuw
onderzoek naar asbest laten uitvoeren. Dhr. Tromp geeft aan dat PRODAS akkoord gaat
met de conclusies uit het aangeleverde rapport. In het rapport wordt geadviseerd om
een aantal objecten (die in eerste instantie zijn afgewezen) mee te nemen in de
sanering en voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Inzake de formele
afhandeling komt er nog een brief namens de gemeente Asten (waarin wordt bevestigd
dat PRODAS het bezwaar via de oogo-notulen laat intrekken). Nadat PRODAS hier op
reageert kan het bezwaar vervolgens worden afgehandeld.
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Ontwikkeling onderwijshuisvesting in 2015
Op 1 januari 2015 komt er een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid voor het
buitenonderhoud en aanpassingen Primair Onderwijs overgaat van gemeenten naar
schoolbesturen. Wethouder Martens stelt voor om met elkaar afspraken te maken met
betrekking tot de invoering van deze wet. De discussie over doorcentralisatie kan daarin
ook worden meegenomen.

-3Mevr. Martens geeft aan dat PlatOO niet mee zal doen in de gesprekken over de
ontwikkeling en uitvoering van doorcentralisatie. Een van de redenen hiervoor is het
gebrek aan capaciteit en middelen binnen de organisatie.
09

rondvraag en sluiting
Dhr. Tromp wil van de rondvraag gebruik maken om de voorgenomen sluiting van de Sint
Pieter toe te lichten. De hoofdreden van PRODAS om over te willen gaan tot sluiting is het
ontbreken van voldoende toekomstperspectief. De verwachtingen zijn dat het
leerlingenaantal op korte termijn onder de 40 kan gaan duiken. Wethouder Martens geeft
aan veel reacties te hebben ontvangen naar aanleiding van dit bericht van PRODAS.
Aanvullend op agendapunt 08 wordt de mogelijkheid besproken om volgend jaar de
termijn met betrekking tot de huisvestingsaanvragen op te schuiven. Voorgesteld wordt
om hangende het besluit de deadline van 01-02-2014 op te schuiven naar 01-06-2014.
Afgesproken wordt dat de schoolbesturen een brief sturen naar de gemeente met het
verzoek deze termijn op te laten schuiven.
Er zijn geen verdere vragen; wethouder Martens sluit de vergadering.

