Programma en Overzicht Voorziening Huisvesting Onderwijs 2021 (T20.03975)

Geplande
aanvangsdatum
uitvoering

Rapportage waaruit
bouwkundige
noodzaak blijkt, bij
nieuwbouw,
onderhoud of herstel
van een
Dagconstructiefout
Begroting kosten tekening

Aanduiding gewenste plaats
waar voorziening moet worden
gerealiseerd, bij nieuwbouw,
uitbreiding, ingebruikneming
bestaande gebouw of
verplaatsing bestaande
noodlokalen
Aanwezige documenten

Ontbrekende
gegevens

Prognose te
verwachten
aantal
leerlingen

Toekenning of
afwijzing

Bedrag inclusief btw

Toelichting technische en inhoudelijke toetsing

Aanvraagformulier,
leerlingenprognose, berekening,
huurcontract.

Geen

Aanwezig

Toekenning
(doorverwijzing)

N.v.t.

Tijdelijke uitbreiding gebouw met 336m² bvo. Uit de berekening omvang voorziening blijkt dat de Klimophoeve dit aantal leerlingen niet heeft
en bijbehorende ruimtebehoefte daar niet op aan sluit. De Klimophoeve heeft per 1 oktober 2019 een ruimtetekort van 140m². Wij verwijzen
de Klimophoeve door naar de Wiekslag waar op basis van de leerlingtelling 1 oktober 2019 nog 180m² beschikbaar is.

31-1-2020 N.v.t.

Aanvraagformulier,
leerlingenprognose, berekening.

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

Uitbreiding eerste inrichting OLP + meubilair groep met 140m² bvo. Uit de berekening blijkt dat de Klimophoeve per 1 oktober 2019 dit aantal
20.157,20 leerlingen en bijbehorende ruimtebehoefte (bvo) heeft.

31-1-2020 Poort

Aanvraagformulier, toelichting,
berekening, kostenspecificatie
(factuur), leerlingenprognose.

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

Om het ruimtetekort op te lossen is er in het Programma 2020 medegebruik van de Oosthoek bij de Poort aangevraagd. Het gevraagde bedrag
is het bedrag voor de vergoeding van de verhuiskosten. Uit de leerlingenprognose blijkt dat de Oosthoek per 1 oktober 2019 dit aantal
546,92 leerlingen en bijbehorende ruimtebehoefte heeft en gedurende 4 jaar verwacht.

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

Corsa nr.

Naam
school(gebouw)

Voorziening die wordt aangevraagd
plus omvang

Onderbouwing noodzaak

1 RVKO

T20.03621

Klimophoeve

Uitbreiding gebouw (tijdelijk)

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

31-1-2020 Klimophoeve

2 RVKO

T20.03621

Klimophoeve

Eerste inrichting OLP + meubilair
groep met 139m² bvo.

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

3 RVKO

T20.03619

Oosthoek

Vergoeding verhuiskosten

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

Naam aanvrager

Om het ruimte tekort op te lossen is er een lokaal geplaatst op het terrein van de Oosthoek en zijn er aanpassingen gedaan aan het gebouw
van de Oosthoek. Uit de leerlingenprognose blijkt dat de Oosthoek per 1 oktober 2019 dit aantal leerlingen en bijbehorende ruimte behoefte
(bvo) heeft en gedurende 4 jaar verwacht. Daarnaast kunnen wij dit noodlokaal in de toekomst gebruiken voor de tijdelijke huisvesting voor de
vervangende nieuwbouw van de Oosthoek, Wiekslag en Klimophoeve.

4 RVKO

T20.03619

Oosthoek

Uitbreiding gebouw (tijdelijk)

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

31-1-2020 Oosthoek

Aanvraagformulier, toelichting,
berekening, kostenspecificatie
(facturen), leerlingenprognose.

5 RVKO

T20.03619

Oosthoek

Eerste inrichting OLP + meubilair
groep met 441m² bvo.

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

31-1-2020 N.v.t.

Aanvraagformulier, berekening,
leerlingenprognose.

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

Uitbreiding eerste inrichting OLP + meubilair groep met 136m² bvo. Uit de berekening blijkt dat de Oosthoek per 1 oktober 2019 dit aantal
19.581,28 leerlingen en bijbehorende ruimtebehoefte (bvo) heeft.

6 Laurentius

T20.03617

Pius X

Eerste inrichting OLP + meubilair
groep.

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

29-1-2020 N.v.t.

Aanvraagformulier,
leerlingenprognose.

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

Uitbreiding eerste inrichting OLP + meubilair groep met 110m² bvo. Uit de berekening blijkt dat de Pius X per 1 oktober 2019 dit aantal
15.837,80 leerlingen en bijbehorende ruimtebehoefte (bvo) heeft.

7 Spectrum-SPCO

I19.27352

Prinses Maxima

Eerste inrichting OLP + meubilair
groep met 75m² bvo.

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

2-12-2019 N.v.t.

Aanvraagformulier, berekening.

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

Uitbreiding eerste inrichting OLP + meubilair groep met 75m² bvo. Uit de berekening blijkt dat de Prinses Maxima per 1 oktober 2019 dit aantal
10.798,50 leerlingen en bijbehorende ruimtebehoefte (bvo) heeft.

8 Spectrum-SPCO

I20.01392

Prinses Maxima

Uitbreiding gebouw (permanent)

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

Prinses Maxima, locatie
12-1-2020 Westpolder II

Aanvraagformulier, berekening

Geen

Aanwezig

Toekenning

N.v.t.

Permanente uitbreiding gebouw met 75m² bvo. Uit de berekening omvang voorziening blijkt dat de Prinses Maxima dit aantal leerlingen heeft
en bijbehorende ruimtebehoefte heeft.

9 Scholengroep Holland

T20.03623

Klipper

Uitbreiding gebouw (permanent)

Toename leerlingen

1-8-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

29-1-2020 Klipper, locatie Westpolder II

Aanvraagformulier,
leerlingenprognose, berekening.

Geen

Aanwezig

Toekenning

N.v.t.

Permanente uitbreiding gebouw met 110m² bvo. Uit de berekening omvang voorziening blijkt dat de Klipper dit aantal leerlingen heeft en
bijbehorende ruimtebehoefte heeft.

10 Scholengroep Holland

T20.03623

Klipper

Eerste inrichting OLP + meubilair
groep met 116m² bvo.

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Normbedragen

29-1-2020 N.v.t.

Aanvraagformulier,
leerlingenprognose, berekening.

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

11 Spectrum-SPCO

I20.22264

Wiekslag

Vervangende nieuwbouw

Bouwkundige staat

Bouwkundige schouw
behorend bij IHP
1-1-2021 (T19.10386)

Normbedragen

9-10-2020 Wiekslag

Aanvraagformulier, toelichting,
berekening, bouwplan, bouwkundige
opname, leerlingenprognose

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

327.481,68

Vervangende nieuwbouw voor een gebouw van 1810m². Uit de berekening omvang voorziening blijkt dat de Wiekslag dit aantal leerlingen de
komende 15 jaar heeft. Als opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting betreft de aanvraag een voorbereidingskrediet hierop van 8%
van de totaalkosten.

12 RVKO

I20.22266

Oosthoek

Vervangende nieuwbouw

Bouwkundige staat

Bouwkundige schouw
behorend bij IHP
1-1-2021 (T19.10386)

Normbedragen

21-7-2020 Oosthoek

Aanvraagformulier, toelichting,
berekening, bouwplan, bouwkundige
opname, leerlingenprognose

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

276.806,08

Vervangende nieuwbouw voor een gebouw van 1508m². Uit de berekening omvang voorziening blijkt dat de Oosthoek dit aantal leerlingen de
komende 15 jaar heeft. Als opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting betreft de aanvraag een voorbereidingskrediet hierop van 8%
van de totaalkosten.

13 Spectrum-SPCO

I20.22264

Prins Johan Friso
(Orionstraat)

Vervangende nieuwbouw

Bouwkundige staat

Bouwkundige schouw
behorend bij IHP
1-1-2021 (T19.10386)

Normbedragen

Prins Johan Friso, locatie
9-10-2020 Orionstraat

Aanvraagformulier, toelichting,
berekening, bouwplan, bouwkundige
opname, leerlingenprognose

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

Vervangende nieuwbouw voor een gebouw van 380m². Uit de berekening omvang voorziening blijkt dat de Prins Johan Friso dit aantal
leerlingen de komende 15 jaar heeft. Als opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting betreft de aanvraag een voorbereidingskrediet
92.832,88 hierop van 8% van de totaalkosten.

€

Uitbreiding eerste inrichting OLP + meubilair groep met 146m² bvo. Uit de berekening omvang voorziening blijkt dat de Gouden Griffel dit
aantal leerlingen niet heeft en bijbehorende ruimtebehoefte ook niet heeft volgens de verordening onderwijshuisvesting. De verordening
onderwijshuisvesting gaat dan ook uit van de teldatum van het voorgaande jaar als indicator voor uitbreiding. Door met name zijinstroom
ervaart de Gouden Griffel nu al een ruimtetekort. Omdat er nog een flinke hoeveelheid woningen worden gebouwd en er nu al een wachtlijst
21.021,08 is, is het voorstel tijdelijke uitbreiding nu al toe te kennen.

14 Laurentius

15 Laurentius

16 LEV-WN

I20.23267

I20.23267

I20.23268

Gouden Griffel

Gouden Griffel

Parel

Eerste inrichting OLP + meubilair
146m² bvo.

Uitbreiding gebouw (tijdelijk)

Renovatie

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Toename leerlingen

1-1-2021 Niet van toepassing

Bouwkundige staat

Bouwkundige schouw
behorend bij IHP
1-1-2021 (T19.10386)

Normbedragen

Normbedragen

Normbedragen

Gouden Griffel, locatie
22-10-2020 Westpolder III

Aanvraagformulier,
leerlingenprognose, berekening

Geen

Aanwezig

Toekenning

114.320,80

Uitbreiding eerste inrichting OLP + meubilair groep met 115m² bvo. Uit de berekening blijkt dat de Klipper per 1 oktober 2019 dit aantal
16.557,70 leerlingen en bijbehorende ruimtebehoefte (bvo) heeft.

Gouden Griffel, locatie
22-10-2020 Westpolder III

Aanvraagformulier,
leerlingenprognose, berekening.

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

Tijdelijke uitbreiding gebouw met 146m² bvo. Uit de berekening omvang voorziening blijkt dat de Gouden Griffel dit aantal leerlingen niet
heeft en bijbehorende ruimtebehoefte ook niet heeft volgens de verordening onderwijshuisvesting. De verordening onderwijshuisvesting gaat
dan ook uit van de teldatum van het voorgaande jaar als indicator voor uitbreiding. Door met name zijinstroom ervaart de Gouden Griffel nu al
een ruimtetekort. Omdat er nog een flinke hoeveelheid woningen worden gebouwd en er nu al een wachtlijst is, is het voorstel tijdelijke
163.329,99 uitbreiding nu al toe te kennen.

30-10-2020 Parel

Aanvraagformulier, toelichting,
berekening, bouwplan, bouwkundige
opname, leerlingenprognose

Geen

Aanwezig

Toekenning

€

111.962,28

€

1.191.234,19

Legenda

Totaal
Toekenning
Afwijzing
Spoedprocedure

Renovatie van het gebouw van 839m². Het overige deel van het gebouw behoeft een nadere uitwerking. Uit de berekening omvang
voorzieningen blijkt de Parel dit aantal leerlingen de komende 15 jaar heeft. Als opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting betreft de
aanvraag een voorbereidingskrediet hierop van 8% van de totaalkosten.

