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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Ten behoeve van de dekking van in het Programma Huisvesting Onderwijs 2013 toegekende 
voorzieningen aan de Mgr. Rientjes Mavo een onttrekking te doen aan de reserve onderwijshuisvesting. 
 
 
Samenvatting 
 
Zoals bekend heeft de gemeente wettelijk de plicht  zorg te dragen voor adequate huisvesting van het 
primair en voortgezet onderwijs. Jaarlijks wordt er een Programma en Overzicht Huisvesting Onderwijs 
opgesteld op basis van aanvragen van de schoolbesturen. De bevoegdheid hierover te besluiten ligt bij 
ons college voor zover de hiervoor in de begroting opgenomen middelen toereikend zijn.  
Het concept-Programma en Overzicht 2013 ligt voor u ter inzage in de raadsportefeuille.  
De begroting 2013 voorziet in voldoende middelen voor de bekostiging van de voor 2013  toe te kennen  
onderhoudsvoorzieningen en huurvergoedingen. Voor de investering in de uitbreiding van de huisvesting 
van de Mgr. Rientjes Mavo dient echter een krediet  beschikbaar te worden gesteld 
 
 
Argumenten 
 
1.1. De uitbreiding in de huisvesting  van de Mgr. Rientjes Mavo is noodzakelijk op grond van het 
leerlingaantal en de prognose.   
 
De Mgr. Rientjes Mavo heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. De bestaande 
huisvesting voldoet daarom niet meer. Er zijn per schooljaar 2010-2011 3 lokalen met nevenruimten bij de 
Rientjes Mavo  geplaatst om de groei van het leerlingenaantal tijdelijk  op te kunnen vangen. In het 
Programma Huisvesting Onderwijs 2012 is een bouwvoorbereiding krediet beschikbaar gesteld   voor 
planvorming om te voorzien in een definitieve oplossing. 
Thans zijn deze plannen gereed voor uitvoering. Het nieuwbouwplan voorziet in een nieuwe vleugel aan 
het gebouw met twee verdiepingen van in totaal 927 M2. In de nieuwe vleugel zijn ondermeer lokalen, 
kantoren en een mediatheek ondergebracht. Op basis van het ( verwachte) leerlingenaantal per 1 okt. 
2012 (630 leerlingen) en de prognose  heeft de school een volgens de Verordening Huisvesting Onderwijs  
vastgesteld ruimtetekort van 896 M2 BVO. 
Feitelijk zijn er op de teldatum 1 oktober 2012 reeds  640 leerlingen geregistreerd. 
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1.2.  De omvang van de budgetten voor deze investeringen wordt vastgesteld op basis van de 
normbedragen 2013. 
 

De voorziene normkosten voor permanente uitbreiding met  896 m2  zijn  €  1.436.002,-- ( normbedrag 
2012 incl. een voorlopige indexering voor 2013  in verband met BTW verhoging met 2 %). 
Na aftrek van het in 2012 beschikbaar gestelde bouwvoorbereidingskrediet komt het beschikbaar te 
stellen krediet voor 2013 op € 1.332.094,--. Het bijbehorende budget voor eerste inrichting leer- en 
hulpmiddelen komt ( na aftrek van het al in 2011 beschikbaar gestelde budget) op € 111.728,-- ( inclusief 
een voorlopige indexering 2013 in verband met BTW verhoging met 2 %) 
De definitieve normbedragen 2013  worden door de VNG geleverd en zijn op dit moment nog niet bekend. 
Indien er in verband met de definitieve indexering 2013 hogere normbedragen dan opgenomen in dit 
voorstel beschikbaar moeten komen, zal dit gemeld worden bij de eerstkomende bestuursrapportage. 
 
 
1.2  De voor onderwijshuisvesting beschikbare middelen voorzien in voldoende dekking voor de 
kapitaalslasten van de investering 
 
De kapitaalslasten van de investering in de uitbreiding en eerste inrichting van de Mgr. Rientjes Mavo zijn 
respectievelijk € 73.265,-- en € 15.083,-- en drukken naar verwachting  met ingang van 2015 
respectievelijk 2014 op de begroting. De stand van de reserve onderwijshuisvesting biedt voldoende 
ruimte voor dekking van deze investering.  
 
 
13 november 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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