Technische vragen
raadsvergadering 19 december 2019
Beschikbaarstelling realisatiekrediet renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding openbare basisschool
‘De Uilenbrink’ te Veghel
Fractie
Lijst Blanco
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Vragen

Antwoorden

1. In bijlage 3 staat waar de totaalscore gebaseerd op is. ‘* Er is beoordeeld
op prijs, presentatie en de beantwoording van vragen. Het bedrijf met de
hoogste totaal score per kavel is winnaar van de aanbesteding. Deze
winnaar is in kleur gearceerd.’
Vraag: Hoe zwaar weegt elk onderwerp en waarop zijn de presentatie en
beantwoording van de vragen beoordeeld? Zouden de exacte vragen
vrijgegeven kunnen worden?
1. De leerlingenprognoses zouden medio november beschikbaar komen,
aldus de beantwoording bij technische vragen. Kunnen deze beschikbaar
worden gesteld?

Voor het onderdeel ‘prijs’ konden 30 punten behaald
worden, voor het onderdeel ‘presentatie’ 10 punten en
voor het onderdeel ‘vragen/kwaliteit’ 60 punten.
Voor een uitgebreide toelichting op de
aanbestedingsprocedure wordt verwezen naar het
bijgevoegde document “aanbestedingsleidraad
Uilenbrink” incl. bijlage 6.
De leerlingenprognose voor het basisonderwijs wordt
naar verwachting in de collegevergadering van 14
januari 2020 behandeld. Daarna zal de prognose via
een raadsinformatiebrief aan de raad beschikbaar
worden gesteld.
Ja, deze leerlingenprognose is gebaseerd op de
aanname dat er geen school in “Veghels Buiten” komt.

2. Is de leerlingenprognose voor de Uilenbrink gebaseerd op de aanname
dat er geen school in Veghels Buiten komt? Zo ja, kan een
leerlingenprognose worden gegeven zonder Veghels Buiten?
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3. In het raadsvoorstel staat op pagina 6 dat in drie van de vier
voedingsgebieden sprake is van ‘een kleinere basisgeneratie’. Er worden
drie voedingsgebieden benoemd. Wat is het vierde voedingsgebied?
4. In bijlage 6a, toets noodzaak, staat op pagina 6 een overzicht van de
leegstand. Is dit feitelijke leegstand of is er sprake van een kindcentrum
met gebruik door bijv. kinderopvang? Als dit laatste het geval is, is er dan
ook een overzicht met feitelijke leegstand?
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Het is niet eenvoudig om een leerlingenprognose voor
“de Uilenbrink” zonder “Veghels Buiten” op te stellen,
omdat “Veghels Buiten” in deze prognose geen apart
voedingsgebied is, maar onderdeel uitmaakt van het
voedingsgebied “Zuid”. Dit voedingsgebied bevat zowel
leerlingen uit de wijk “Veghel-Zuid als ook leerlingen uit
“Veghels Buiten”. Op basis van de teldatum van 1
oktober 2018 waren 94 leerlingen van “de Uilenbrink”
afkomstig uit “Zuid”, maar dat aantal is niet uitgesplitst
in “Veghel-Zuid” en “Veghels Buiten”. Op basis van de
leerlingenlijst van “de Uilenbrink” hebben we kunnen
achterhalen dat ± 38 leerlingen niet uit de wijk “VeghelZuid” kwamen, maar uit andere delen van het
voedingsgebied (Scheifelaar/Ham/Havelt/Stad/Haag en
‘nieuwe ontginning’). Maar wat deze aantallen zeggen
over het leerlingenaantal van “de Uilenbrink” als er een
school in ”Veghel Buiten” komt, is niet in te schatten.
Overigens kun je niet stellen, dat als er een school in
“Veghels Buiten” zou komen, er dan geen leerlingen
meer naar “de Uilenbrink” zouden gaan.
Ervaringscijfers leren dat ongeveer 60% van de
kinderen in de wijk naar school gaan, ongeacht
denominatie.
Het vierde voedingsgebied betreft “Veghel-West”.

Dit is niet de feitelijke leegstand, maar de rekenkundige
leegstand, namelijk het verschil tussen de capaciteit
van het gebouw en de ruimtebehoefte. Bijgevoegd treft
u een overzicht aan, waarin zowel de rekenkundige

leegstand als ook de feitelijke leegstand zijn
opgenomen evenals de m² volledig medegebruik en de
m² volgtijdelijke verhuur.
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