Offerte Programmabegroting 2017
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering
Onderwerp:

Aanvragen voorzieningen Onderwijshuisvesting (OHV 2016) + de éénmalige bijdrage
huurkosten in 2017 ad € 8.000 voor school De Zevenster (Pallas).

Betreft :Fcl/Ecl

Incidenteel / structureel

Bekostiging zgn. 6e lokaal => € 150.000
1e inrichting en Onderwijsleerpakketten => € 27.000

Investeringsbedrag

-

Afschrijvingstermijn

-

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2017

2018

2019

2020

Kapitaallasten (afschrijving)

8

8

8

8

Kapitaallasten (rente (2%)

3

3

3

3

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-9

Overige) exploitatielasten

8

11

11

11

Bekostiging zgn. 6e lokaal => 28 jaar
1e inrichting en Onderwijsleerpakketten => 10 jaar

-

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
bijdrage derden
Te dekken
-

10

Schoolbesturen hebben de mogelijkheid om op basis van
de Verordening Onderwijshuisvesting een aanvraag voor
een voorziening onderwijshuisvesting bij de gemeente in
te dienen. De volgende aanvragen zijn ingediend en zijn
juridisch geldig.
1.

OOG: Camelot:
Aanvraag vervangende nieuwbouw voor 10
groepen. De aanvraag betreft nieuwbouw van een
school zonder sporthal / gymzaal.

Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de
separate offerte Voorzieningen gebied Oost.
2.

Kiem: De Palster:
Aanvraag voor vervangende nieuwbouw voor 8
groepen. De aanvraag betreft nieuwbouw van een
school zonder sporthal/gymzaal.

Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de
separate offerte Voorzieningen gebied Oost.
3.

Algemene toelichting

Pallas: Zevenster:
Aanvraag voor uitbreiding met 4 groepen. Bij vrije
school De Zevenster zijn oorspronkelijk vijf lokalen
bekostigd door de gemeente en één lokaal is
destijds in 2005 bekostigd door Pallas met eigen
middelen: het zogenaamde 6e lokaal. Hier ligt een
juridische overeenkomst onder. Deze overeenkomst houdt in dat De Zevenster hun investering
krijgt terugbetaald door de gemeente, zodra de
leerlingenprognoses van de Zevenster een extra
lokaal rechtvaardigen. Dat is inmiddels het geval.
Daarnaast omvat de aanvraag een extra
uitbreiding van 3 lokalen. Een ontwikkeling die
hierin meespeelt is dat schoolbestuur Pallas ook
een nieuwe schoollocatie in Oss opent. De
ontwikkelingen en groei van deze nieuwe schoollocatie is mogelijk van invloed op de groei van De
Zevenster in Uden. Momenteel komen zo’n vijftien
leerlingen uit Oss naar De Zevenster in Uden om
onderwijs te volgen.
Om die reden wordt de extra uitbreiding van 3
lokalen afgewezen. Echter, het aantal leerlingen
van De Zevenster in Uden blijft groeien. Daar is,
na constructief overleg met schoolbestuur Pallas,
een tussenoplossing voor gevonden. Er wordt
voorgesteld om een lege ruimte in het aangrenzende gebouw van Area voor één schooljaar
te huren. De huurkosten hiervoor bedragen in
totaal € 22.000,-. Het schoolbestuur is bereid
hiervan € 14.000,- zelf te bekostigen en de
gemeente Uden betaalt het restant (éénmalig
€ 8.000). Daarmee wordt voldaan aan wet- en
regelgeving.
Concluderend: instemmen met de bekostiging van
het 6e lokaal, afwijzen van uitbreiding voor de
overige 3 groepen op basis van de Verordening

OHV en éénmalig een bijdrage in de huur in 2017.

Het gaat hierbij om een investering/krediet van
€ 150.000,- en een éénmalige bijdrage in de
huurkosten van € 8.000,- in 2017.
4.

Kiem: De Wijde Wereld: aanvraag voor 1e
inrichting en Onderwijs Leerpakketten (OLP). Een
onderwijsleerpakket omvat een lesmethode en
leermiddelen. In 2010 is voor De Wijde Wereld
een eerste budget voor 1e inrichting en OLP
beschikbaar gesteld voor 7 groepen. Op basis van
leerlingentelling per 1 oktober 2015 en de
leerlingenprognoses blijkt De Wijde Wereld recht
te hebben op aanvullend budget voor 1e inrichting
en OLP.
Het schoolgebouw zelf is destijds al gebouwd op
de verwachte groei, waardoor er geen extra
lokalen worden bijgebouwd. De 1e inrichting en
Onderwijs Leerpakketten zijn een formaliteit in de
Verordening OHV.

Het gaat hierbij om een investering/krediet van
€ 27.000,-

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot
onderwijshuisvesting (Verordening OHV) en voorzien in
goede voorzieningen in de huisvesting van het onderwijs in
de gemeente Uden.

