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Aanleidlng
Op 1 november 2005 is de Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden in de Staatscourant
gepubliceerd en is reeds vanaf 8 maart 2006 van kracht. Deze wet heeft gevolgen voor de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad en college over de ondervvijshuisvesting.
Het college is aldus vanaf 8 maart 2006 verantwoordelijk voor de vaststelling van het
huisvestingsprogramma en overzicht. Ook een eventueel budgetplafond wordt door het college
vastgesteld, De rol van de gemeenteraad beperkt zich derhalve tot het vaststellen van het bedrag op de
begroting dat beschikbaar is voor ondervvijshuisvesting.
De ingediende aanvragen en de gevraagde kredieten zijn in een aparte toelicNting bijgevoegd.
Probleemstelling
Vaststellen van het huisvestingsprogramma voor het jaar 2009 voor de schoien voor primair onderwijs in
de gemeente Dalfsen
Doel en randvoorwaarden
De ingediende aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van de criteria zoals deze zijn opgenomen in de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen, welke is gebaseerd op de
modelveroniening van de VNG. De aanvragen zijn eveneens getoetst aan het Integraal HuisvestingsPlan
(IHP)en de Meerjaren Onderhoud Plan (MOP).
Maatregeten
Indien een gevraagde voorziening niet een voorziening betreft als bedoeld in de zin van de verordening,
dient de aanvraag te worden geplaatst op het zogenaamde "Overzicht 2009°. Een dergelijk overzicht wordt
normaliter achter het Programma 2009 gevoegd. Het gaat híerbíj in príncípe om een líjst met geweigerde
aanvragen.
Echter er is geen overzicht, Wel staat er een verzoek voorlopig ge~arkeerd . Het betreft hier het verzoek
van PCO Dalfsen (Baron van Dedemschool ) om de geplande vervanging van de stalen kozijnen in het jaar
2014 naar voren te halen i.v.m, de hoge energielasten. Momenteel zijn er een aantal redenen om
voorlopig nog geen gehoor te geven aan dit verzoek.
Uit het meerjaren onderhoudsplan (MOP) blijkt dat er geen technische noodzaak aanwezig is om de
kozijnen op korte termijn te vervangen. (2014 is het vervangingsjaar). De meerjareninvesteringsplanning
(MIP) komt onder druk te staan hetgeen het realiseren van voorzieningen die wel moeten worden
uitgevoerd volgens planning bemoeilijkt. Daamaast heeft het voorlopig parkeren van het verzoek ook te
maken met het feit dat het onderwerp klimatologische beheersing~roe~slokalen jfrisse scholen,
eneg~ieverbruik etc. ) aan de orde komt in het overleg met de schoolbesturen. In eerste aanleg is dit
ondervverp een schoolbestuurlijke aangelegenheid en nog geen lokale verantwoordelijkheid. Het is echter
niet ondenkbaar dat dit ondermrerp middels een apart voorstei in projechrorm nog voor de zomervakantie
aan uw college wordt voorgelegd.
De verzoeken (m.u.v. het geparkeerde verzoek) die zijn ingediend vloeien voort uit de gemaakte afspraken
die zijn neergelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) .
Financiële gevolgen
Past binn~ het investeringsplan.
Past binnen het beschikbaar gesteld huisvestingsbudget vastgesteld door de raad in 2003.
Past binnen de begroting.
Conclusie/advies
U wordt voorgesteld:
a. het huisvestingsprogramma 2009 in principe goed te keuren;
b. de aanvragen agenderen voor het eerstvolgende OOGO ;
c. de uitkomst van het overleg genoemd onder c. terugkoppelen in het coilege
d. de schoolbesturen overeenkomstig uw besluit berichten;
e. de raad informeren (de stukken ter inzage leggen)
Communicatie
Er is bilateraal overlegd met de schoolbesturen en met afdeling financiën.
OOGO volgt binnenkort
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Het Huisvestingsprogramma 2009
De aanvragen voor 2009
SHchtlng Onderwfjsbuneau voor Kathollek Onderwijs verroekt de gemeente om voor de R.K.
basfsschool De Polhsar een kredfet beschikbaar te steilen voor permanente bijbouw van 1 lokaal en
de eerste inNchHng van de 9'° groep.
Het bestuur heeft een prognose bij de aanvraag gevoegd die aangeeft dat de school uitgebreid dient te
worden met 1 en op termijn zelfs 2 lokalen. De prognose is opgesteld (door KBO) volgens de geldende
rich~ijnen.
Het prognoserapport van het bestuur is bij dit voorstel gevoegd. De prognose van het bestuur is getoetst
door de heer Postmus. Hij stelt elke twee jaar leerlingenprognoses op voor de gemeente Dalfsen. Zijn
bevindingen zijn neergelegd in een bijlage behorende bij dit voorstel. De conclusie is dat rekening houdend
met de toegenomen instroom de school recht heeft op bijbouw van 1 permanent lokaal voor de 98 groep.
Het tiende lokaal is vooralsnog utopie.
Beschikbaar te stellen krediet:
Bijbouw van 1 permanent lokaal is € 255.697,=
Eerste inrichting 98 groep is € 12.311,=
Stichtlng Onderwijsbureau voor Kathollek Onderwljs verzoekt de gemeente om voor de R.K.
baslsschool De Hellfge hart van Jezus een kredlet beschikbaar te stellen voor p~manente bfjbouw
van 1 lokaal ín comblnatfe met de reeds toegewezen gelden voor onderwljsfnhoudelljke
aanpassfngen.
Overeenkomstig uw besluitvorming d.d. 4-3-08 komt dit verzoek eveneens aan de orde in het overleg met
de schoolbesturen.
Het krediet is € 218.541,= ( overeenkomstideerdere besluihronning en het hierbij~gemaakte voorbehoud
met betrekking tot het verkr~"oen van een akkoord over de additionele kosten van het schoolplein en het
arkeren
PCO Dalfsen ve2oekt de gemesnte gelden beschfkbaar voor het gedeefteli/k vervangen van de
goten en bemwaterafvoeren (HW.~ bl/ de Sjaloom. Het betreft een gedeelte hemelwaterafvoer en een
gedeelte goten. De aanvraag is overeenkomstig de m~rjarenondert~oudsplanning (MOP) Het bedrag
waarvoor het schoolbestuur uw medewerking vraagt is
€1.816,=
Beschikbaar te stellen krediet:
HWA en goten bij de Sjaloom is €1.816,=
Stfchtlng Openbaar prfmalr Onderwfjs Zwolle verzoekt de gemeente een kredfet bexhikbaar te
stellen om het oude en gedeeltelfjk venrallen noodlokaal te mogen slopen en af te voeren.
Uit de reguliere leerlingenprognose blijkt niet dat er binnen afzienbare termijn behoefte ís aan uitbreiding
van de capaciteít bij deze school. Het weghalen van het oude en ínmíddels sínds jaren afgeschreven
noodlokaal komt de uitstraling van de school ten goede. De sloopkosten c.a. zijn gecalculeerd op
€ 16.363,=.
Beschikbaar te stellen krediet:
Sloop en afvoeren van het noodlokaal is €16.363,=



aerrvrpgsn 200C ondstwi/shulsvestlng
Naam b~tuur Naam schod	voordening	k~ten	p~lceren
PCO Dalfsen Sjaloom	Goten en IiWA	E 1.816,00	
B, van Dedem	gen stalen kozijnen(2014)	--- -	» E 275.000,00
	aar voren halen i.v.m. energie-		
	lasten		
Stichting Kathdisk Onderwÿs			
De Pdhaar	anente ui~reidin met 1	E 98.232,00 te vost	de asnvraag is orberbouwd
		E 157.485,~ hedrag Per 9roep	esn IeeAingenprogaose
	eerste indchting dp	E 6.328,00	Postmus: stelt de gemesntelhke
	eerste indchäng meubilair	E 5.983,00	noses .
Stidding Opanbaar Onderw~s Zwolle			
De Bonte &tagge	oop noodldcasJ	E 16.363,00	
	tdael	E 288.187.00	
De aanvragen kom~ aen de orde in h~stvolgende Op Overeanstemming ßericht Overleg (OOGO met alie schodb~dnen.
In het OOGO komt evenesns de aanvraag extra krediet bouw 1 pertnanent lokasl aan de orde voor de H.Hart van Jezusschod in Lemelarvetd.
Hst extra krediet bedmagt 218541,= euro
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De Polhaar
Actualiseren prognose
Op basis van de teidatum 1 oktober 2007 zijn er voor de school nieuwe prognoses voor de korte en
lange termijn gemaakt. Vervolgens is een ruimtebehoefteberekening gemaakt exciusief en indusief het
aantal leerlingen uit de nieuwe woningen. De deelname uit de nieuwe woningen is gesteld op 2596. Het
verschil in beide berekeningen wordt uitgedrukt in een vermeerdering. Ook de berek~ing van de
ruimtebehoefte wordt in het rapport toegelicht.
De uitwerking van de prognoses treft u aan in de bijlagen.
Conclusie van de heer Postmus
De prognose van 2007 is opgesteld uitgaande van 2 scenario's:
1. woningbouw 2007-2013 aantal groepen 8; vanaf 2017 7 groepen
2. woningbouw 1007-2025 aantal groepen 8
Door de onvoorziene hoge instroom van 4-jarigen op 1 oktober 2007 neemt het aantal groepen toe tot 9.
De correctie van de gemeentelijke prognose geeft aan dat de school gedurende de totale
prognoseperiode 9 groepen zal tellen.
Volgens de KBO zal de school gedurende de periode 2009-2012 10 groepen tellen. De groei wordt
bereikt door het belangstellingpercentage fors te verhogen. Mede in relatie tot de beperkte tussentijdse
instroom vindt de instroom voomamelijk plaats vanuit de 4-jarigen. Gelet op de histoHsche ontwikkeling
is sen dergelijke toename naar 10 groepen onzeker.
Bijgevoegd is het prognoserapport van de school (opgesteld door ICBO) en de nieuwe prognose (second -
opinion opgesteld door de heer Postmus).


