COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht 2013
Te besluiten om
1. Het onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht voor het jaar 2013 vast te stellen.
Inleiding
Op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde “Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Krimpen aan den IJssel” worden de schoolbesturen jaarlijks
in de gelegenheid gesteld aanvragen in te dienen voor het in het daarop volgende jaar uit te
voeren onderwijshuisvestingsprogramma. Dit jaar zijn er 9 aanvragen ingediend, waarvan
twee aanvragen als spoedaanvraag zijn aangemerkt en zijn afgehandeld. De toegekende
aanvragen worden op het programma geplaatst en de afgewezen aanvragen op het
overzicht.
Beoogd effect
Met de vaststelling van het onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht geeft de
gemeente uitvoering aan haar wettelijke taak ten aanzien van de zorgplicht voor de
onderwijshuisvesting
Argumenten
Overleg voorafgaand aan de vaststelling van het programma en overzicht
Op 24 juli 2012 heeft uw college het onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht voor het
jaar 2013 voorlopig vastgesteld. In de vergadering van het Besturenoverleg van 10
september 2012 zijn de bevoegde gezagsorganen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze
over de voorgenomen inhoud naar voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Eén aanvraag aangepast
De Stichting Krimpenerwaard College heeft de bijlage bij de aanvraag om huurvergoeding
(2012-005) gecorrigeerd (kostenraming 2013 in plaats van 2012).
De begroting 2013 is vastgesteld
Nu de gemeenteraad in haar vergadering van 8 november 2012 de gemeentebegroting 2013
heeft vastgesteld, kan uw college het bekostigingsplafond en het programma en het
overzicht voor 2013 conform bijlage vast stellen.
Financiën
Het benodigde budget voor 2013 bedraagt € 321.051,05.
Het benodigde budget bestaat uit de onderstaande onderdelen, welke zijn ondergebracht in:
De gemeentebegroting 2013
2012-005
Krimpenerwaard College: vergoeding huur sportterrein
2012-006
Krimpenerwaard College: ingebruikneming 2036 m2
Totaal

€ 14.661,72
€ 219.518,€ 234.179,72

*

Onderhoud kapitaalgoederen
2012-011
OPOCK: obs De Fontein: onderhoud, vervanging
dakbedekking + isolatie

€ 63.975,-

Nog vast te stellen krediet
2012-002
Krimpenerwaard College: inrichting 3e
gymnastiekruimte

€ 22.896,33

*

Prijsniveau 2013

**

Dit bedrag wordt meegenomen in de advisering over de totale nieuwbouw van het
Krimpenerwaard College.

*
**

Conform verordening wordt na de vaststelling van de begroting het
Onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht definitief vastgesteld.

Communicatie
Conform het vastgestelde in de verordening wordt binnen 4 weken overleg gepleegd over de
wijze van uitvoering van de toegekende voorziening. De gemaakte afspraken over de wijze
van uitvoering worden schriftelijk vastgelegd en binnen 4 weken na afloop van het overleg
aan de aanvrager ter kennis gebracht. Bij overeenstemming kan de uitvoering van de
voorziening op de overeengekomen wijze een aanvang nemen.
Uitvoering
De toegekende voorzieningen dienen in 2013 uitgevoerd te worden.
Bijlagen
• Onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht 2013;
• Aanvragen inclusief beoordeling en argumentatie.
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