16-1-2018 0:00:00

B&W advies

Openbaar
Opsteller

P. Joppen

Leidinggevende

Samenleving

Portefeuillehouder

De heer R.A.M. Verheul (wethouder)
bestandsomschrijving

Join-nummer

BenW\147

Onderwerp

raadsvoorstel fusiescholen Hunsel-Haler-Ittervoort-Neeritter

Te nemen besluit

het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel en dit aan de raad
te sturen voor besluitvorming in de vergadering van 6 februari 2018.
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1.

Onderwerp

raadsvoorstel fusiescholen Hunsel-Haler-Ittervoort-Neeritter

2.

Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Inleiding
Op 9 november 2016 heeft Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (hierna SPOLT) een
formele aanvraag gedaan voor onderwijshuisvesting ter vervanging van de bestaande basisscholen in
Hunsel, Ittervoort en Neeritter. SPOLT en de dorpsraden van de Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter zijn
het er over eens dat niets doen geen oplossing is: demografische ontwikkelingen en de concurrentie vanuit
België nopen tot nadenken over de toekomst. Daarnaast is vervangende onderwijshuisvesting noodzakelijk
vanwege achterstallig onderhoud en vanwege de gedateerde en klassieke indeling van de huidige
huisvesting. Daardoor is deze niet langer geschikt voor kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs. Met
het voorliggende raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd steun te geven aan dit initiatief en
daarvoor een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen.
Beoogd effect
Het instemmen door de gemeenteraad met de verdere ontwikkeling van een centrale nieuwe
onderwijshuisvesting voor de kernen van Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter en daarvoor een
voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen.

3.

Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en):

Programma 1: Vitale Samenleving - oplossingen zullen gezocht worden in het bundelen van
accommodaties binnen de kernen en over de kernen heen om te komen tot multifunctioneel
gebruik.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel fusiescholen Hunsel-HalerIttervoort-Neeritter en dit aan de raad te sturen voor besluitvorming in de vergadering van 6 februari
2018.

4.

Argumenten

Het college is belast met de uitvoering van het onderwijshuisvestingsbeleid en stelt het jaarlijkse
onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht vast. Het programma en het overzicht worden vastgesteld
op uiterlijk 31 december voorafgaande aan het jaar waarop het programma betrekking heeft. Het college is
het bevoegd orgaan om het programma vast te stellen. Conform de “Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Leudal” dient een aanvraag voor opname van een voorziening op het
programma huisvesting onderwijs voor 1 februari van het jaar van vaststelling van het betreffende
programma door het bevoegd gezag ingediend te worden bij het college. De aanvraag is volledig en op tijd
ingediend. Door omstandigheden is het echter niet mogelijk gebleken om tijdig – te weten voor 1 januari
2018 – uw raad om besluitvorming te vragen. Daarom maakt de aanvraag geen onderdeel uit van het
huisvestingsprogramma 2018. SPOLT is op de hoogte van deze vertraging en heeft ingestemd met
raadsbehandeling na 1 januari 2018.
In de afgelopen periode is in opdracht van gemeente Leudal een visiedocument opgesteld door Bureau
Helder & van Pas, waarmee invulling is gegeven aan Amendement 4 dat is vastgesteld op 1 november
2016. Bureau Helder & van Pas concludeert dat er een ruim draagvlak en een gedeelde visie is om toe te
werken naar een multifunctionele accommodatie op een centrale locatie in Leudal-West, waar jong en oud
samenkomen voor ontwikkelen, ontmoeten, opvang, ontzorgen, sport en ontspanning. Dat betekent dat er
behoefte is aan een accommodatie die niet alleen onderdak biedt aan de drie huidige basisscholen in
Hunsel, Ittervoort en Neeritter, maar ook aan Hoera Kindercentra (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en
buitenschoolse opvang) en een dependance van Bibliocenter. Daarnaast overweegt scholengemeenschap
Ursula (voortgezet onderwijs, gehuisvest in Horn en Heythuysen) om zich eveneens aan het initiatief te
verbinden door de ontwikkeling van een zogenaamde 9e groep.
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Hierbij ontvangen de leerlingen uit de kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter die naar het voortgezet
onderwijs gaan al deels hun onderwijs op deze multifunctionele locatie en hoeven dan niet voltijds op de
vestigingen van Sint Ursula in Heythuysen en Horn aanwezig te zijn.
Naast de ontwikkeling van de visie wordt er tevens een onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie
voor de vestiging van de nieuwe school. In opdracht van gemeente Leudal verricht Bureau Kragten
onderzoek naar onder andere de ruimtelijke en planologische mogelijkheden van deze locaties, waarbij
zaken zoals verkeersveiligheid en infrastructuur sterk prevaleren. Daarnaast wordt het maatschappelijk
draagvlak voor betreffende locaties onderzocht. In het verleden zijn reeds 4 locaties aangewezen. Op 7
november 2017 heeft u besloten om deze lijst uit te breiden met 4 extra locaties, dus in totaal 8
onderzoekslocaties. Het onderzoek kost hierdoor meer tijd, waardoor de gemeenteraad pas op een later
tijdstip gevraagd wordt om de definitieve locatie vast te stellen. Om verder te kunnen wordt de
gemeenteraad gevraagd om een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen om alvast voorbereidingen
te treffen die niet direct afhankelijk zijn van de locatiekeuze, zoals bijvoorbeeld de aanbesteding van
extern advies.
De keuze van de locatie bepaalt mede het tijdspad voor het proces, bijvoorbeeld als gevolg van het ter
plaatse geldende planologische regime of grondposities. Daarom volgt bij de besluitvorming over de keuze
van de definitieve locatie tevens een planning voor het totale proces.

5.

Juridisch kader

Het college is belast met de uitvoering van het onderwijshuisvestingsbeleid en stelt het jaarlijkse
onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht vast. Het programma en het overzicht worden vastgesteld
op uiterlijk 31 december voorafgaande aan het jaar waarop het programma betrekking heeft. Het college is
het bevoegd orgaan om het programma vast te stellen. Omdat het investeringsbedrag hoger is dan
€ 50.000,00 dient op grond van artikel 4 lid 3 van de Financiële verordening 2017 voorafgaand aan het
aangaan van verplichtingen deze verplichting te worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter autorisatie.

6.

Financiële samenvatting

Ten behoeve van deze ontwikkeling wordt de gemeenteraad gevraagd om een voorbereidingskrediet van
€ 200.000 beschikbaar te stellen.
Relatie met programmabegroting
Programma

Collegedoel

1 Preventie en vroegsignalering
Gro o tbo ek B udget
nummer
vo lgens
begro ting

Reeds uitgegeven

Product

0102 Schooluitval en onderwijsachterstanden
Verplichting

B e dra g
o pge no m e n
in dit
v o o rs t e l

Restant

40201 Onderwijshuisvesting
B egro tingsmutatie

2018

2019

To elichting dekking o f
relatie met o mbuigingen

2020

2021

60100223

0

-4444

-4444

64020101

0

4444

4444

0

0

0

0

0

0

0

0

reserve majeure
-4444 pro jecten
afschrijvingstermijn 45
4444 jaar
0

In de begroting 2018 is Fusie scholen Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter als majeur project opgenomen.
Het geraamde investeringsbedrag bedraagt € 5,0 miljoen. Voor deze fusie is met ingang van 2019 jaarlijks
€ 161.000 aan kapitaallasten in de begroting verantwoord. Nu wordt hier een voorbereidingskrediet uit
gevraagd, dat wil zeggen dat van de genoemde € 161.000 nu jaarlijks € 4.444 wordt gerealiseerd. Dit zal
worden gedekt uit de reserve majeure projecten.
16-1-2018 15:35:00
Pagina 3 van 4

16-1-2018 0:00:00

B&W advies

De afschrijvingstermijn wordt op 45 jaar gesteld. Dat staat gelijk aan de afschrijving op
onderwijshuisvesting. Uitgangspunt is dat het totale investeringsbedrag niet wordt overschreden.

7.

Overige integrale afstemming

Personele consequenties
De functies van de diverse projectmedewerkers zijn verankerd in de primaire begroting.
Inkoop en aanbesteding traject nodig
Het inkoopbeleid van de gemeente Leudal is van toepassing.

8.

Communicatie

Openbaar:
☑ Actief:
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Toelichting:

Informeren raad
Ter inzage leggen voor
Publiceren op Overheid.nl
Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
Plaatsen op website
Plaatsen op social media
Versturen persbericht naar (lokale) media
Plaatsen op intranet
Overige communicatie

De afgelopen periode is intensief met SPOLT en de dorpsraden gesproken over de ontwikkeling van een
nieuwe onderwijshuisvesting. Uw besluit wordt in een persoonlijk gesprek aan hen medegedeeld en nader
toegelicht.

9.
1.
2.
3.

Bijlagen
raadsvoorstel fusiescholen Hunsel-Haler-Ittervoort-Neeritter d.d. 16 januari 2018
concept raadsbesluit d.d. 6 februari 2018;
document Visie op onderwijshuisvesting in Leudal-West door Bureau Helder & van Pas d.d. 26
november 2017.
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