Raadsvergadering van 12 september 2000

Agendapunt: 7
Onderwerp: Beoordelen huisvestingsplan scholen primair onderwijs.
Aan de gemeenteraad.
In verband met de vaststelling van het huisvestingsprogramma onderwijs voor 2000 heeft uw raad geweigerd medewerking te

verlenen aan de aanvraag van de Ds. Hasperschool. De aanvraag had betrekking op de realisatie van een aparte ruimte voor
remedial teaching annex computerruimte via een uitbreiding. In het voortraject met het schoolbestuur hebben wij aan gegeven
de door het schoolbestuur geschetste problematiek inzake de vormgeving van remedial teaching te onderkennen. Richting het
schoolbestuur hebben wij aangegeven bereid te zijn in overleg met hen, de OBS Martha Karst en het Sociaal Cultureel Werk,
op basis van redelijkheid en billijkheid, te zoeken naar een passende oplossing. Naar aanleiding van het
besluit van uw raad heeft het schoolbestuur een bezwaarschrift ingediend. In verband met het door ons geïnitieerde overleg
heeft het schoolbestuur in haar bezwaarschrift aangegeven de onderbouwing en de behandeling hiervan door de commissie
voor bezwaar en beroep voorlopig uit te stellen in afwachting van het resultaat van het te voeren overleg met het college.
Om richting te geven aan het bovenvermelde overleg met de beide basisscholen (het SCW
trekt wat de huisvesting voor de peuterspeelzaal betreft haar eigen plan) hebben wij de basisscholen gevraagd een geïntegreerd
huisvestingsplan op te stellen. Dit plan dient rekening te 8 houden met toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs
(meerjaren basis).
In het lokaal onderwijsoverleg van 15 mei jongstleden is het huisvestingsplan van de basis scholen besproken. Het
huisvestingsplan ligt voor u op het gemeentehuis ter inzage. Naar aanleiding hiervan is de afspraak gemaakt dat er, gerelateerd
aan onderwijskundige en verordening technische aspecten, tevens vanuit bouwkundig oogpunt advies wordt gevraagd van een
onafhankelijke (specialistische) organisatie. In het verlengde hiervan hebben wij contact opgenomen met Deloitte & Touche
ICS Adviseurs. ICS Adviseurs is gespecialiseerd in alle zaken die te maken hebben met de voorzieningen huisvesting
onderwijs. Naar aanleiding van het onderlinge overleg heeft ICS Adviseurs een offerte ingediend. De offerte ligt op het
gemeentehuis ter inzage. De offerte heeft betrekking op een onderzoek opgebouwd uit drie fases, te weten:




fase 1 : aanleveren en toetsen van huisvestinggegevens;
fase 2: bezoek aan schoolgebouwen gesprek met gemeente en schoolbesturen/directies;
fase 3: opstellen rapport.

Aan ICS Adviseurs is gevraagd een advies (inclusief een indicatie van de kosten) vanuit
bouwkundig perspectief te formuleren, waarbij de verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs als referentiekader wordt gehanteerd. De bouwkundige beoordeling kan in dit geval , niet los van de verordening
worden gezien. In de offerte geeft ICS Adviseurs aan de beoordeling op de volgende drie onderdelen te concentreren, te
weten:



onderwijskundig;
bouwkundig (inclusief globale kostenraming van de voorzieningen); .verordeningstechnisch.

Op het onderdeel 'verordeningstechnisch' wordt alleen in richtinggevende zin ingegaan ( de
verordening .wordt als referentiekader gehanteerd). Afhankelijk van de beoordeling neemt ICS Adviseurs in haar rapportage
een alternatief plan op.

De hoogte van de offerte bedraagt f 15.500,- (exclusief BTW, inclusief bijkomende kosten). 8 Inclusief BTW bedraagt de
offerte circa f 18.250,-. De inhoud van de offerte is in overeenstemming met de geformuleerde vraagstelling.
Gelet op het voorgaande concluderen wij het volgende. Door de beide scholen voor primair onderwijs is een gezamenlijk
huisvestingsplan ingediend. Om ad hoc beslissingen in de toekomst te voorkomen en de besluitvorming te structureren is het
noodzakelijk om deze gegevens door een terzake deskundige onderwijskundig en bouwkundig te laten toetsen, waarbij de
verordening huisvesting voorzieningen huisvesting onderwijs als referentiekader wordt
gehanteerd. Uitdrukkelijk dient te worden gekeken naar mogelijkheden voor gezamenlijke oplossingen, waarbij behoud en
respect voor de eigen identiteit van de beide scholen voorop dient te staan.
Wij stellen u, gelet op het voorgaande, voor een krediet beschikbaar te stellen van f 18.250,- ten behoeve van het opstellen van
een advies en rapportage inzake het huisvestingsplan van de beide scholen voor primair onderwijs. In hoofdfunctie 4 van de
begroting 2000 is geen rekening gehouden met een last in verband de externe advisering. Wij stellen derhalve voor
het beschikbaar te stellen krediet via de reserve onderwijs financieel te dekken.

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

E. Fennema

, burgemeester .

S. Dijs

, secretaris.

De Raad van de gemeente Schiermonnikoog: ,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2000; Gelet op de op het primair onderwijs;
Gelet op de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;
Gelet op het advies van de commissie algemene zaken en financiën van 22 augustus 2000;

besluit:

Een krediet van f 18.250,- beschikbaar te stellen uit de reserve onderwijs ten behoeve van de externe advisering inzake het
huisvestingsplan van de beide scholen voor primair onderwijs.

8Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van
De gemeente Schiermonnikoog, gehouden op 12 september 2000.

, voorzitter . , secretaris.

