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1. Programmaboek huisvestingsprogramma- en overzicht 2019

Onderwerp
Huisvestingsprogramma- en overzicht 2019
Gevraagd besluit
1. Een krediet van € 144.470 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van cbs de
Holtenhoek, het exploitatiebudget voor kapitaalslasten cbs de Holtenhoek m.i.v. 2020 structureel
te verhogen met € 5.237,- en deze extra lasten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
2. Een krediet van € 271.299 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van obs de
Vijverstee, het exploitatiebudget voor kapitaalslasten obs de Vijverstee m.i.v. 2020 structureel te
verhogen met € 9.853,- en deze extra lasten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
3. Het krediet voor de flexibele schil obs de Vijverstee van € 133.103,- en de daarbij behorende
bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaalslasten van de flexibele schil te laten vervallen en
over te zetten naar de Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi).

Wat willen wij hiermee bereiken?
We willen hiermee bereiken dat we voldoen aan de zorgplicht die we hebben voor de
onderwijshuisvesting vanuit wet- en regelgeving.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
We komen nu met dit voorstel omdat de aanvragen onderdeel uitmaken van het jaarlijks
huisvestingsprogramma. In dit geval het huisvestingsprogramma 2019. Dit huisvestingsprogramma is door het
college op 12 maart jl. vastgesteld. Het vaststellen van het huisvestingpsrogramma is een bevoegdheid van het
college. In dit geval zijn er echter twee aanvragen waar geen budget voor is. Het betreft twee uitbreidingen.
Daarom wordt nu aan de raad gevraagd om hiermee akkoord te gaan. In de leerlingenprognose is sinds 2016
rekening gehouden met woningbouw gebaseerd op de door uw raad vastgestelde Dorpsagenda Vries.

Wat ging er aan vooraf
Het wettelijk verplichte proces van de aanvraagprocedure van de huisvestingsverordening ging eraan vooraf.
De aanvragen zijn voor 1 februari 2018 ingediend. Het jaar 2018 wordt gebruikt voor he toetsen van de
aanvragen. Voor 31 december 2018 moest formeel het huisvestingsprogramma 2019 zijn vastgesteld. Dat is
niet gelukt. Reden hiervoor is dat de prijsindex 2019 van de VNG later bekend werd dan gebruikelijk. Dit kwam
door de discussie over de normbedragen. De prijsindex wordt altijd toegepast op het huisvestingsprogramma.

De jaarlijkse index toepassen is ook een bevoegdheid van het college. Naast het bekendmaken van de index
heeft de VNG ook besloten om de normbedragen éénmalig met 40% te verhogen. Dit is een wijziging van de
verordening en moet door de raad worden vastgesteld.
Er komt dit jaar nog een voorstel naar uw raad over deze eenmalige ophoging. Gemeenten zijn namelijk niet
verplicht om dit toe te passen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de normbedragen systematiek los te laten
en te kiezen voor feitelijke bedragen. Er zijn op dit gebied nieuwe inzichten die maken dat het belangrijk is om
goed na te denken wat voor Tynaarlo de beste keuze is.

De aanvragen
Zowel cbs de Holtenhoek als obs de Vijversteek zitten inmiddels in een vernieuwd schoolgebouw. Beide
scholen hadden, naast permanente bouw, ook recht op allebei één tijdelijk gebouw. Inmiddels zijn er nieuwe
prognoses en deze laten zien dat beide tijdelijke lokalen nu permanent nodig zijn. Dat betekent dat er recht is
ontstaan op aanvullend budget zodat de lokalen geschikt gemaakt kunnen worden voor langdurig gebruik.

Hoe informeren we de inwoners?
De schoolbesturen zijn in dit geval de betrokken partners en betrokken bij dit proces. Ze zijn op de
hoogte van het proces.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De scholen kunnen na dit besluit de financiële middelen ontvangen om de tijdelijke lokalen aan te passen zodat
ze langdurig gebruikt kunnen worden.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor de aanvraag voor CBS de Holtenhoek dient –aangezien de tijdelijke uitbreiding reeds in het
permanente nieuwbouwkrediet in het AB opgenomen was- een additioneel krediet van € 144.470
beschikbaar gesteld te worden, waarvan de structurele kapitaallasten van € 5.237 (met ingang van
2020) ten laste van het begrotingsresultaat komen. Voor de aanvraag van OBS de Vijverstee dient
een krediet van € 271.799 beschikbaar gesteld te worden voor de permanente uitbreiding van de 6 e
groep, waarvan de structurele kapitaallasten van € 9.853 eveneens vanaf 2020 ten laste van het
begrotingsresultaat komen. Het in het kader van het AB beschikbaar gestelde krediet van €
133.103 voor de flexibele schil OBS de Vijverstee en de daarbij behorende dekking uit de
bestemmingsreserve kan daarbij komen te vervallen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 8
Betreft:
Raadsvoorstel Huisvestingsprogramma- en overzicht 2019
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van het college van B&W van 12 maart 2019
Overwegende dat de aanvragen betreffende uitbreidingen van twee scholen die opgenomen zijn in het
huisvestingsprogramma 2019 uitgevoerd moeten worden;

Gelet op artikel 91 van de Wet op het Primair Onderwijs

B E S L U I T:
1. Een krediet van € 144.470 beschikbaar stellen voor de permanente uitbreiding van cbs de
Holtenhoek, het exploitatiebudget voor kapitaalslasten cbs de Holtenhoek m.i.v. 2020 structureel
te verhogen met € 5.237,- en deze extra lasten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
2. Een krediet van € 271.299 beschikbaar stellen voor de permanente uitbreiding van obs de
Vijverstee, het exploitatiebudget voor kapitaalslasten obs de Vijverstee m.i.v. 2020 structureel te
verhogen met € 9.853,- en deze extra lasten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
3. Het krediet voor de flexibele schil obs de Vijverstee van € 133.103,- en de daarbij behorende
bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaalslasten van de flexibele schil te laten vervallen en
over te zetten naar de Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi).

Vries, 9 april 2019

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

P. Koekoek,

griffier

