gemeente

Berkelland

Aanvraagformulier voorzieningen in de onderwijshuisvesting (BO en (V)SO)

Programma 2021

Bestuursgegevens van het bevoegd gezag

1.

Naam schoolbestuur:

Stichting Keender en Stichting OPONOA

Contactpersoon 1:
Contactpersoon 2:
Bezoekadres:
Postadres:

Telefoon:
E-mail 1:

Instelling en gebouw

2.

Het betreft de instelling en het gebouw van de instelling waarop de aanvraag/aanvragen betrekking hebben.
Naam instelling:

Kardinaal Alfrinkschool

BRIN-nummer:

09WH

Cebouwadres:

Koordsteeg 11, 7161 WP Neede

Naam instelling:

OBS De Marke

BRIN-nummer:

18SN

Gebouwadres:

Bosstraat 10 7161 XZ Neede

Type aanvraag

3.

De aanvraag betreft een:

Aanvraag voor het programma
O

Aanvraag op basis van de spoedprocedure

Aanvraag bouwvoorbereiding (verder gaan met invullen van e: Bouwvoorbereiding)
Aanvraag voorzieningen categorie

a.

Het betreft voorzieningen die noodzakelijk zijn om een kwantitatief capaciteitstekort op te heffen.

Voorziening

? Nieuwbouw

|

Verplicht mee te sturen gegevens (zie
codering pagina 3)
?

A, C, D, E, F

Voorziening

? Verplaatsing

Verplicht mee te sturen gegevens (zie
codering pagina 3)
?

A, C, D, E

noodlokalen
Vervangende bouw

?

A, B, C, D, E, F

? Uitbreiding (permanent)

?

A, C, D, F

? Uitbreiding (tijdelijk)

?

A, C, D, F

? Terrein

?

A

?

1

Inrichting OLP

?

D

?

1

Inrichting

?

D

?

D

?

D

Meubilair

? Uitbreiding speellokaal
(uitsluitend SBO en (V)SO)

? Ingebruikneming

?

A, D, E

? i

Plaatsen Prefab unit

Inrichting speellokaal

(uitsluitend SBO en (V)SO)

? Medegebruik

?

A, D, E
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Aanvraag voorzieningen categorie II

Voorziening

Verplicht mee te sturen gegevens (zie codering pagina 3)

□ Herstel van constructiefout

■

A, B, C

c. Bouwvoorbereiding
Ten aanzien van de voorzieningen nieuwbouw, vervangende bouw en uitbreiding kan een aanvraag worden ingediend
voor bekostiging van bouwvoorbereiding.
Voorziening

4.

Verplicht mee te sturen gegevens (zie codering pagina 3)

□ Nieuwbouw
| Vervangende bouw

■

A, C, D, E

■

A, B, C, D, E

□ Uitbreiding

■

A, C, D, E

Overzicht en omschrijving bijlagen

Geef hier een overzicht van alle bijlagen die behoren bij de aangevraagde voorziening(en) t.b.v. deze instelling.

Bijlage 01: code A

Niet bijgevoegd, omdat in het vastgestelde IHP (sept 2020) blijkt dat de onderhavige scholen in Neede Oost,

de vervangende nieuwbouw mogen gaan voorbereiden. En dit formulier daartoe een eerste formele aanzet is.

Bijlage 02: code B

Niet bijgevoegd, omdat de nut en noodzaak is omschreven in het vastgesteld IHP.

Bijlage 03: code C

conform leerling prognoses, de afspraken daarover gemaakt in het vastgestelde IHP en de

Niet bijgevoegd, omdat de vergoeding zak zijn gebaseerd op het in de toekomst aanwezig aantal leerlingen
onderwijshuisvestingsverordening.

Niet bijgevoegd, omdat conform de prognoses van MOOZ (2019) in het jaar 2034, 278 leerlingen te

Bijlage 04: code D

verwachten zijn. Dit omslaand in m2 bvo (2*200 vaste voet) en (278*5,03) 1.798 m2 bvo. Dit is exclusief de

mogelijke kindpartners in het kader van een mogelijke IKC vorming en/of sport/gym voorziening. Gemeente en
schoolbesturen zijn en treden hierover in gezamenlijk overleg.

Bijlage 05: code E

Niet bijgevoegd, omdat gemeente en schoolbesturen in gezamenlijk overleg zijn om te bezien wat de meest

geschikte (nieuwe) locatie zal zijn voor de onderhavige scholen in Neede Oost.
Niet bijgevoegd. Echter o.b.v. het vastgestelde IHP, waarin staat “Er wordt gerekend met een marktconforme

prijs van € 2.983,- per m2 (incl. BTW), prijspeil 112020" Dan zou het onderhavig geval exclusief de voorzieningen
Etc: code F

voor locatie gebonden (evt. tijdelijke huisvesting, sloop en andere kind of maatschappelijke voorzieningen

etc.) gaan om een investeringsbedrag van circa (vaste voet, prijspeil 2021 € 1.275.365 + (1.798-350) * € 2.983)

€ 5-594-749,- incl. btw.

Aanvraagformulier BO en (V)SO programma 2021

Pagina 2 van 3

gemeente

Berkelland

Ondertekening

, namens Stichting Keender

Naam:

Datum:

21 januari 2021

Plaats:

Haaksbergen

/

/

Handtekening:

Naam:

Datum:

21 januari 202,1

Plaats:

Borculo

/

//

\

g iamens Stichting OPONOA

Handtekening:

Codering verplicht mee te sturen gegevens
A:

Onderbouwing noodzaak (bijlage)

B:

Bouwkundige opname (bijlage)

C:

Kostenraming: (bijlage)

D:

Opgave bruto-vloeroppervlakte waarvoor voorziening wordt gewenst

E:

Gewenste plaats voorziening: (adres)

F:

Evt. na bouwvoorbereiding: Bouwplan en -begroting (bijlage)

m2 (bijlage)

Bijlage 01: aanvulling memo d.d. 20 januari 2021
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