Raadsvoorstel nr. 17-23

Barneveld, 14 februari 2017

Afdeling: Sociaal Domein

Portefeuillehouder: D.J. Dorrestijn-Taal

Onderwerp:

Kaderstellende notitie Masterplan Onderwijs Huisvesting 2017

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met de 12 conceptkaders zoals omschreven in hoofdstuk 5 in bijgaande kaderstellende
notitie als basis voor een nieuw Masterplan huisvesting onderwijs.
2. In te stemmen met het verder uitwerken van de 12 conceptkaders in het Masterplan.

1. Inleiding
Het huidige masterplan Primair Onderwijs (PO) stamt uit 2012, het masterplan Voortgezet Onderwijs (VO) uit
2007. Ze vormen, samen met de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld, het
door de raad vastgestelde uitgangspunt voor de huisvesting van de scholen in Barneveld.
In de meerjarenraadsagenda staat voor de eerste helft van 2017 een herijking van het Masterplan PO
gepland. We willen dit keer het masterplan opstellen voor alle scholen en ook de scholen van het voortgezet
en speciaal onderwijs meenemen.
Het is van belang dat de kaders, waarbinnen het nieuwe masterplan wordt opgesteld, eerst worden
voorgelegd aan de raad. In bijgaande kaderstellende notitie geven we een stand van zaken van de door de
raad vastgestelde kaders ten behoeve van het huidige masterplan PO 2012, met daarnaast een voorstel hoe
deze kaders in te zetten voor het nieuwe Masterplan. Voor sommige kaders wordt een verbreding
voorgesteld zodat ze ook bruikbaar zijn voor het VO.

2. Door de raad gestelde kaders
- Masterplan Primair Onderwijs (2012) en Voortgezet Onderwijs (2007);
- De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld.

3. Effect
a) Meetbaar effect:
Heldere uitgangspunten en kaders waarbinnen het nieuwe masterplan ontwikkeld kan worden.

b) Maatschappelijk effect:
Voldoende en adequate huisvesting voor de leerlingen van het primair onderwijs, het voortgezet
onderwijs en het speciaal onderwijs.

4. Argumenten
1.1 De kaders zijn tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen.
1.2 Aanpassing van de kaders is nodig in verband met de verbreding naar het VO.
De oude kaders waren alleen voor het primair onderwijs.
2.1 Trechtering van de besluitvorming.
Door de raad de mogelijkheid te bieden middels de kaderstellende notitie de conceptkaders voor het
Masterplan vast te stellen, zijn de uitgangspunten bekend voor de uitwerking van het Masterplan.

5. Kanttekeningen
2.1 Door de uitwerking in het masterplan kan het noodzakelijk zijn om een kader nog aan te passen.
De consequenties worden uitgewerkt in het Masterplan. Bij het aanbieden van het Masterplan aan de raad
worden de definitieve kaders ter vaststelling aangeboden.

6. Uitvoering
Planning:
De kaderstellende notitie wordt geagendeerd in de vergadering van de raadscommissie samenleving
van 7 maart 2017.

2
Het nieuwe Masterplan wordt voor de zomer van 2017 aan de raad aangeboden, waarbij de definitieve
kaders dan vastgesteld kunnen worden.

Communicatie:
Met de schoolbesturen zijn de conceptkaders besproken in het LEA van 8 februari 2017. Omdat het
Masterplan waar mogelijk een gezamenlijk gedragen visie wordt, zijn de schoolbesturen nauw betrokken
bij de totstandkoming ervan.

Evaluatie/controle:
De definitieve kaders voor het Masterplan zullen in juni / juli aan de raad ter vaststelling worden
aangeboden.

7. Risico's, kosten, baten en dekking
De kosten voor investeringen in de huisvesting zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Sommige
voorgestelde kaders kunnen een kostenverhogend effect hebben, dit staat beschreven in de kaderstellende
notitie. In het Masterplan wordt een 15 jarenbegroting opgenomen.
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