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Samenvatting
Hierbij wordt u de notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel voorgelegd. Daarin worden
uitgangspunten aangegeven om te komen tot passende onderwijshuisvesting in de toekomst,
rekening houdend met teruglopende leerlingenaantallen, de staat van de huidige gebouwen en de
ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC).
Voorgesteld wordt een project passende onderwijshuisvesting te starten gericht op vervanging
van de huidige Regenboog, Uilenspiegel en De Mieren, met mogelijkheden tot verbindingen met
IKC- en eventueel andere versterkende partners.
Voorgesteld besluit :
De notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel en de daarin opgenomen beslispunten
vaststellen als basis voor de verdere planvorming om te komen tot een passende
onderwijshuisvesting in de toekomst.
Inleiding/probleemstelling:
Er zijn een aantal ontwikkelingen ten aanzien van onderwijshuisvesting primair onderwijs:
- De schoolbesturen verzoeken de schoolgebouwen breed in te mogen zetten ten behoeve
van IKC-vorming
- Het groot onderhoud basisscholen wordt met ingang van 2015 overgeheveld naar de
schoolbesturen
- Leerlingenprognoses geven aan dat de overcapaciteit in onderwijshuisvesting toeneemt
- De staat van 21 van de 42 groepslokalen in kern Boekel is matig/slecht
Naar aanleiding hiervan, maar ook in relatie tot centrumontwikkeling en huisvesting
maatschappelijke voorzieningen is het wenselijk te komen tot een toekomstperspectief op
de onderwijshuisvesting in onze gemeente.
Met het oog hierop is bijgaande notitie opgesteld.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De gemeente is vanuit de Wet Primair Onderwijs en Wet OKE verantwoordelijk voor
huisvestingsvoorzieningen voor onderwijs en realisatie peuterwerk.
De gemeente ondersteunt de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s) in Boekel.
Het rijk heeft besloten het buitenonderhoud basisscholen over te dragen aan de
schoolbesturen.
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Beoogd resultaat:
Passende onderwijshuisvesting in de toekomst, met ruimte voor de partners in IKC-ontwikkeling.
Notitie
Zie bijgaande notitie waarin de keuzemogelijkheden, argumenten en financiële gevolgen
geschetst worden.
De besturen van Zicht Primair Onderwijs, Fides kinderopvang en Stichting Openbaar Onderwijs
Groep zijn betrokken bij de totstandkoming van deze notitie. De schriftelijke reacties op de notitie
zijn als bijlagen bij deze notitie gevoegd.
Stichting OOG stemt kortweg in met de gekozen werkwijze en uit te werken plannen.
De reactie van Zicht/Fides is meer uitgebreid en gaat in op een aantal aspecten uit de notitie.
In algemene zin wordt de notitie ondersteund. Op de volgende punten heeft men een afwijkend
standpunt:
- men wil de schoolwoningen bij Octopus aanhouden om blijvend in te zetten voor IKC doelen
- men stemt niet in met de voorwaarde van doorbetaling van een deel van de huuropbrengst aan
de gemeente bij verhuur overcapaciteit aan andere partijen dan de IKC-partners
Ons college verschilt hierover van mening met de schoolbesturen en de notitie is op deze punten
dan ook niet aangepast, vanuit de volgende overwegingen:
- Met het aanhouden van de schoolwoningen zouden we een aantal jaren dure overbodige
overcapaciteit in stand houden. Het college heeft er vanuit kostenoverwegingen voor gekozen
gebruik te maken van de mogelijkheid om deze overcapaciteit op te zeggen. Uit de prognoses
blijkt dat op termijn ook bij Octopus ruimte ontstaat ten behoeve van IKC vorming. Plannen die
daar op vooruit lopen zullen binnen de bestaande huisvesting moeten plaatsvinden.
- Ons college stelt voor de scholen de mogelijkheid te bieden onder bepaalde voorwaarden de
huidige overcapaciteit te verhuren. Bij verhuur aan andere partijen dan IKC partners houdt het
college vast aan doorbetaling van een deel van de opbrengsten. Deze doorbetaling is beperkt en
voornamelijk bedoeld om een ongewenst effect in het nog op te zetten accommodatiebeleid in
onze gemeente te voorkomen.
Communicatie:
De communicatie wordt afgestemd met de schoolbesturen.
Uitvoering en evaluatie:
Wanneer de notitie en de daarin opgenomen beslispunten door u wordt vastgesteld wordt een
project Passende onderwijshuisvesting gestart. U wordt van de resultaten daarvan op de hoogte
gehouden. Beslissende processtappen worden aan uw raad voorgelegd.
Voorstel:
De notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel en de daarin opgenomen beslispunten
vaststellen als basis voor de verdere planvorming om te komen tot een passende
onderwijshuisvesting in de toekomst.
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