
 

 

 

Denkrichting college december 2011:

0) IAB als beste oplossing;

1) uitvoeren 8-tal algemene (bezuinigings)maatregelen;

2) overgaan van 3 naar 2 MFA's in Eelde-Paterswolde 

    (OBS Centrum en dorpshuis in MFA Groote Veen en 

    CBS Menso Alting MFA Spierveen);

3) MFA Zuidlaren op locatie Aqualaren;

4) MFA Vries zonder welzijnsruimte op locatie De Bronnen

Relevante beleidskaders:

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

- Wijkschoolnotitie(s)

- Wettelijke verplichting onderwijshuisvesting

- Notitie Eigendom, Gebruik en Exploitatie MFA's

- Manifest 2010-2014

- Collegeprogramma 2012-2014

- Perspectievennota 2012-2014

Integraal Accommodatiebeleid (IAB):

> Aanleiding: sterk verouderd gebouwenbestand

> Doelstelling: het zo doelmatig mogelijk huisvesten van welzijn-,

                        onderwijs- en sportactiviteiten > 'meer met minder'

> 6 vastgestelde IAB-plannen met 11 MFA's (excl. Borchkwartier)
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Oorspronkelijke IAB-plannen

(7 MFA's, okt. 2008)

IAB in uitvoering:

* IAB Eelde-Paterswolde (2005)

* IAB Zuidlaren (2007)

* IAB Yde - De Punt (2007)

* IAB Zeijen (2008)

* IAB Vries (2008)

* IAB kleine kernen: De Groeve, Zuid-

          laarderveen, Oudemolen (2009)
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Pas op de plaats!

Mindmap/leeswijzer 
(behorend bij de kadernota "IAB: een brug 

naar de toekomst!?!", 18 september 2012)

                       IAB:
een brug naar de toekomst

6 vastgestelde IAB-plannen

11 MFA's (excl. MFA Borchkwartier)

Ontwikkelingen/invloeden:

- locatieonderzoeken

- aanbestedingsbeleid kinderopvang

- wijzigingen in MFA-programma's

- wijzigingen in voorwaarden (o.a. financieel)

- politieke ontwikkelingen

- projectstructuur gericht op consensus

- Dutch Design (vergroten klaslokalen t.b.v BSO)

- wensen/behoeften inwoners

IAB financieel:

Incidentele en/of structurele tekorten

oplossen via IAB-reserve
Bijgestelde IAB-plannen

(7 MFA's, april 2011)

Totale investering: €40,5 miljoen

Structureel tekort: €1,4 miljoen

Totale investering: €50,9 miljoen

Structureel tekort: €1,3 miljoen

IAB-reserve: €7 ton struct. tekort vanaf 2028

Niet meegenomen:

- MFA Tynaarlo

- 2e en 3e MFA Zuidlaren

- cultuurverzamelgebouw Eelde-Paterswolde

- lening 't Punthoes

- exploitatielasten MFA's conform notitie EGE

Hoofdstuk  4

Oorzaken:

- normbedragen onderwijshuisvesting

- belastingen

- indexatie en ramingen

- ontwikkelingen beleid en praktijk

- lagere verkoopramingen

- risico's
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Totale investering: €47,6 miljoen

Structureel tekort: €1 miljoen

Tekort kan opgevangen in reserve IAB

IAB: geen kaartenhuis, maar 

haalbare kaart!

Reacties uit het veld:

- aanvullende scenario's

- ontwikkelingen rondom beheer & exploitatie MFA's
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Spanningsveld en onvoldoende draagvlak!?

Constateringen/voorkeuren participanten:

- IAB: nuttig en noodzakelijk

- MFA Groote Veen zsm opstarten (RK Mariaschool,

  OBS Eelde, sport en bieb; welzijn in Ons Dorpshuis)

- OBS Ekkel en OBS Kooi (fusieschool) + gymzaal 

- OBS Centrum en CBS Menso Alting in stand houden

- MFA Zuidlaren temporiseren i.v.m. ontwikkelingen

- Stichting Trias: dorpshuis De Pan in Vries behouden

Aanvullende kansen/overwegingen:

- krimp en leerlingprognoses

- strakkere projectorganisatie en -uitvoering

- betere projectcontrol

- voordeliger/anders bouwen/aanbesteden

- geen uitvoering 1%-kunstregeling

- geen invulling geven aan notitie Speelruimteplan
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Voorkeursscenario participanten (april 2012)

- 7 MFA's

- MFA op locatie De Marsch

- handhaven dorpshuis De Pan + welzijnsactiviteiten

Stopzetten IAB (juli 2012)

- 4 MFA's: Yde-De Punt, Zeijen, Groote Veen en De Bronnen

- 6 scholen conform VNG-norm

- handhaven dorpshuizen + welzijnsactiviteiten

Adviesscenario (september 2012)

- 6 MFA's

- renovatie/(ver)nieuwbouw OBS Centrum en CBS Menso Alting

- welzijnsactiviteiten Vries en Zuidlaren zo mogelijk in bestaande 

accommodaties onderbrengen, of anders doprshuizen 'om-niet' 

overdragen aan dorp
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Alternatieve scenario's?

Totale investering: €46,8 miljoen

Structureel tekort: €1,3 miljoen

IAB-reserve: €8,8 ton struct. tekort vanaf 2032

Totale investering: €38,2 miljoen

Structureel tekort: €9,6 ton

IAB-reserve: €6,3 ton struct. tekort vanaf 2027

Totale investering: €43,3 miljoen

Structureel tekort: €9,8 ton

IAB-reserve: €4,8 / €1,6 miljoen resterend vanaf 2043
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Adviesscenario

Draagvlak

Geld

Kwaliteit

Tijd


