
 

 
Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 agendapunt 14 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 november 2011 
 
Onderwerp:   Incidentele middelen onderwijshuisvesting mfa Borchkwartier 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: mevr. E.  Kuiper 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 863 
E-mail adres:   e.kuiper@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  
1.   De incidentele middelen 2011 voor onderwijshuisvesting Ter Borch ad. € 125.000,- meenemen  
      naar 2012; 
2.   het besluit om € 125.000,- voor onderwijshuisvesting Ter Borch beschikbaar te stellen, 
      via nieuw beleid 2013 en 2014 niet heroverwegen; 
3.   vanaf 2015 € 125.000,- structureel beschikbaar stellen voor onderwijshuisvesting Ter Borch. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
Toelichting 
 
Mfa Borchkwartier is te klein om de komende jaren alle leerlingen te kunnen opvangen. Op basis van de 
leerlingprognoses 2011 zijn er 12 lokalen te weinig: 5 permanent en 7 tijdelijk. 
 
Voor de permanente huisvesting van 5 extra groepen wordt onderzocht of het gezondheidscentrum 
hiervoor geschikt is. Om straks de definitieve keuze te kunnen maken is het belangrijk financiële dekking 
te hebben. 
 
Voor het oplossen van de tijdelijke ruimtebehoefte van 7 lokalen is nog niet duidelijk hoe dit opgelost 
moet gaan worden. Begin 2012 zullen wij u informeren over het voorstel voor het oplossen van de 
tijdelijke ruimtebehoefte. 
 
Er was van uitgegaan dat in 2011 er al tijdelijke huisvesting nodig zou zijn. Dit is echter niet het geval. 
Obs Ter Borch heeft dit jaar wel een tekort maar heeft dit tijdelijk opgelost door medegebruik van twee 
lokalen van Trias. Daarom was via de voorjaarsnota 2011 een bedrag van € 125.000,- aangevraagd om 
in ieder geval de hoogste nood te kunnen oplossen. 
 
De prognoses laten echter zien dat vanaf 2012 wel tijdelijke huisvesting nodig is. Per abuis is bij de 
najaarsnota 2011 dit niet opgegeven bij de lijst mee te nemen gelden. Daarom wordt de raad gevraagd 
om de gelden van 2011, die hiervoor bestemd waren, mee te nemen naar 2012. 
 



 

 

 

Financiële consequenties 

Permanente huisvesting 
In het kader van de voorjaarsnota 2011 is via nieuw beleid   € 125.000,- aangevraagd. Dit geld is echter 
incidenteel toegekend voor de jaren 2013 en 2014. Omdat de gemeente de wettelijke zorgplicht heeft 
voor het onderwijs en er permanent 5 groepen extra nodig zijn is het noodzakelijk dat dit deze middelen 
structureel beschikbaar worden gesteld. 
Dit betekent echter ook dat het begrotingsresultaat € 125.000,- negatief wordt beïnvloed. Er zijn dan extra 
ombuigingen van € 125.000,- nodig. 
 
Tijdelijke huisvesting 
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de tijdelijke huisvesting er precies uit gaat zien en of het bedrag 
van € 125.000,- voldoende is. Indien bv. gekozen wordt voor kopen van tijdelijke huisvesting dan is dit 
bedrag niet voldoende. Indien bv. gekozen wordt voor tijdelijk huren van ruimtes dan is het misschien wel 
voldoende. U wordt hierover begin 2012 verder geïnformeerd. 

Gevraagd besluit 

1. Incidentele middelen 2011 voor onderwijshuisvesting Ter Borch ad. € 125.000,- meenemen naar 
2012; 

2. Besluit om € 125.000,- beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting Ter Borch via nieuw  
      beleid 2013 en 2014 niet heroverwegen; 
3. Vanaf 2015 € 125.000,- structureel beschikbaar stellen voor onderwijshuisvesting Ter Borch. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


