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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Een investeringskrediet ter grootte van € 116.258,-- beschikbaar stellen voor de eerste inrichting van 

basisschool  ’t Bontenest. De investering lineair af te schrijven in 10 jaarlijkse termijnen, rente 4,5 %. 
2. De jaarlijkse kapitaallasten (1e jaar € 16.857,41) ten laste brengen van de reserve 

Onderwijshuisvesting en daartoe het krediet Uitvoering 8% regeling en brandveiligheid Ds. Ulferslaan 
ad € 650.000,-- te verlagen met € 116.258,-- ten behoeve van de dekking van de investering ad 
€ 116.258,-- voor de eerste inrichting van basisschool ’t Bontenest. 

3. Het gewijzigde investeringskrediet Uitvoering 8% regeling en brandveiligheid Ds. Ulferslaan te 
bepalen op € 533.742,-- ( te weten € 650.000 - € 116.258) en deze investering lineair af te schrijven 
in 40 jaarlijkse termijnen (kapitaallasten 1e jaar € 37.361,94), rente 4,5%. De jaarlijkse kapitaallasten 
conform de besluitvorming bij de begroting 2012 ten laste brengen van de reserve 
Onderwijshuisvesting. 

4. De kapitaallasten van beide hierboven genoemde investeringen bedragen vanaf 2013 € 54.219,35 
(€ 16.857,41 + € 37.361,94) op te nemen in de begroting 2013. 
 

 
Samenvatting 
 
 
Dit voorstel beoogt met spoed middelen beschikbaar te stellen voor de eerste inrichting van 
Jenaplanschool ’t Bontenest, een dislocatie van Jenaplanschool ’t Kockenest. 
Dislocatie ’t Bontenest is per 1 januari 2012 gevormd doordat leerlingen van de failliet verklaarde 
Jenaplanschool De Regenboog aangemeld werden als leerling van ’t Kockenest. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Raadsinformatiebrief nr. 13. 
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Inleiding 
 
De Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. bestuurt sinds 1 januari 2012  ’t Bontenest, een 
dislocatie van basisschool ’t Kockenest. 
Deze dislocatie is gehuisvest in het gebouw van voorheen Jenaplanschool De Regenboog Spechtenkamp 
232,  Maarssenbroek.  
Deze dislocatie is ontstaan doordat nagenoeg alle leerlingen van de opgeheven Jenaplanschool De 
Regenboog als nieuwe leerlingen aangemeld werden bij het schoolbestuur van ‘t Kockenest. 
 
Het schoolbestuur heeft een spoedaanvraag ingediend voor eerste inrichting (onderwijsleerpakket en 
meubilair) voor deze dislocatie. 
 
Achtergrond 
 
Na het faillissement van Jenaplanschool De Regenboog ontstond een initiatief van ouders om hun 
kinderen zo veel mogelijk bij 1 andere school aan te melden. 
Al gauw kwam naar voren dat Jenaplanschool ’t Kockenest uit Kockengen daarvoor een mogelijk 
gegadigde was. 
 
In het overleg van de gemeente Stichtse Vecht  met een delegatie van het bestuur van ’t Kockenest ( d.d.  
28 november 2011) is aan de gemeente onder meer een bijdrage gevraagd voor de kosten van eerste 
inrichting in verband met de opvang van leerlingen van Jenaplanschool De Regenboog. Het 
schoolbestuur van ’t Kockenest beschikt niet over middelen om zorg te dragen voor de bekostiging van 
eerste inrichting voor deze omvangrijke nieuwe groep leerlingen.  
 
In de contacten nadien met het schoolbestuur is aangeven dat de gemeente bereid is het schoolbestuur 
een bijdrage voor eerste inrichting te geven op basis van de Verordening Huisvesting Onderwijs. 
 
De Verordening Huisvesting Onderwijs kent als voorziening “Eerste inrichting Onderwijsleerpakket en 
meubilair”. 
Bij stichting van nieuwe scholen of bij uitbreiding van bestaande scholen kunnen schoolbesturen -via de 
procedure die leidt tot vaststelling van Programma en Overzicht Huisvesting Onderwijs- een beroep doen  
op deze voorziening. 
 
Beoogd maatschappelijk effect 
- Een bijdrage leveren aan een gezonde financiële basis voor de huisvesting van, en het onderwijs aan 

de leerlingen van ’t Bontenest. 
 
Argumenten 
 
1. De inventaris van de voormalige Jenaplanschool De Regenboog is onderdeel van het faillissement. 

Bij het faillissement van Jenaplanschool De Regenboog is de inventaris van de school 
(anders dan het schoolgebouw en de grond) onderdeel van het faillissement. De curator kan 
proberen de inventaris te gelde te maken ten behoeve van de (gedeeltelijke) aflossing van schulden. 
Dat betekent dat het schoolbestuur van ’t Kockenest ingeval zij het gebouw van Jenaplanschool De 
Regenboog als dislocatie van ’t Kockenest in gebruik neemt, niet automatisch over de inventaris kan 
beschikken. Daarvoor moet een regeling met de curator getroffen worden. 

 
2. Het schoolbestuur beschikt niet over de middelen om de inventaris over te nemen, dan wel de 

nieuwe inventaris aan te schaffen. 
Het schoolbestuur van ’t Kockenest beschikt niet over middelen om daartoe over te gaan. De 
rijksbekostiging van het onderwijs voorziet daar in de huidige situatie niet in. 
De Verordening Huisvesting Onderwijs  kent als voorziening “Eerste inrichting Onderwijsleerpakket 
en meubilair”. Bij stichting van nieuwe scholen of bij uitbreiding van bestaande scholen kunnen 
schoolbesturen -via de procedure die leidt tot vaststelling van Programma en Overzicht Huisvesting 
Onderwijs- een beroep doen op deze voorziening. 
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Het schoolbestuur heeft op deze wijze middelen beschikbaar om ( delen van) inventaris en 
onderwijsleerpakket van de curator te kopen. Daarnaast heeft het schoolbestuur middelen om te 
reserveren voor vervanging van (nagenoeg afgeschreven) overgenomen leermiddelen. 

 
3. De Verordening Huisvesting Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat de gevraagde voorziening op 

basis van een spoedprocedure beschikbaar wordt gesteld. 
Omdat het in dit geval gaat om een bijzondere situatie kan de spoedprocedure uit de verordening 
worden toegepast, hetgeen inhoudt dat een besluit van de gemeente op relatief korte termijn en 
buiten de normale procedure om genomen kan worden. De huidige situatie die geleid heeft tot ’t 
Bontenest is een bijzondere omstandigheid die rechtvaardigt dat de spoedprocedure voor toekenning 
van voorzieningen wordt gehanteerd. 

 
4. Het schoolbestuur heeft recht op bekostiging van eerste inrichting. 

Door de  aanmelding van 168 nieuwe leerlingen op de locatie van ’t Bontenest heeft  het 
schoolbestuur recht op een normvergoeding voor “eerste inrichting met onderwijsleerpakket en 
meubilair” voor deze leerlingen. 
De hoogte van de normvergoeding wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen. 
Daarnaast heeft de school ( in het geval er sprake is van een dislocatie op grote afstand) recht op 
een vast bedrag voor inrichting van een speellokaal. 

 
5. Voor de berekening van de omvang van de vergoeding worden de normbedragen 2012 uit de 

verordening gehanteerd. 
• Op basis van de normbedragen 2012 uit de verordening bedraagt de vergoeding voor eerste 

inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair  € 109.111,56. 

• Het vast bedrag voor inrichting van een speellokaal bedraagt op basis van de verordening € 
7.146,25. 

 In totaliteit geeft dit een vergoeding voor de investering in de eerste inrichting van € 116.257,81. 

 De bekostigingssystematiek van de verordening kent daarnaast bij stichting van een nieuwe 
school nog een basisbedrag ( van € 36.144,-- ) . Dit bedrag kan in het geval waarbij ’t Kockenest 
de leerlingen inschrijft niet toegekend worden, omdat er geen nieuwe school gesticht wordt. 

 
6. Spoedige besluitvorming door de gemeenteraad  is noodzakelijk. 
 Naar het schoolbestuur zijn bestuurlijke verwachtingen gewekt voor wat betreft de termijn waarop de 

middelen voor het schoolbestuur beschikbaar komen. 
 Werd er aanvankelijk van uitgegaan dat besluitvorming door het college zou kunnen volstaan, (wij 

verwijzen ook naar de tekst van de raadsinformatiebrief van maart j.l.), nu blijkt dat de correcte weg is 
dat pas na een raadsbesluit de middelen aan het schoolbestuur overgemaakt kunnen worden. 

 
7. Dekking is aanwezig. 
 Het gaat om een investering van € 116.258,--.  De eerste inrichting wordt  volgens de  gemeentelijke 

beleidsregels  afgeschreven in 10 jaar.  De kapitaallasten voor het eerste jaar bedragen op basis van 
deze afschrijvingstermijn € 16.857,41. 

 
 Ten aanzien van de dekking van deze kapitaallasten wordt voorgesteld deze ten laste van de reserve 

Onderwijshuisvesting te brengen. Deze reserve is onder meer  bestemd voor kapitaallasten van 
reeds door de raad vastgestelde investeringen. Ruimte voor dekking van nieuwe kapitaallasten dient 
dan ook gevonden te worden door een aframing van kredieten van nog uit te voeren investeringen. 
Gelet hierop wordt voorgesteld het bedrag dat op de investeringplanning is gereserveerd is voor 
onderhoud en renovatie van ’t Palet en  de Klaroen in Tienhoven (€ 650.000) af te ramen met € 
116.258,--. Deze aframing is mogelijk doordat reeds in 2010 voor omstreeks € 100.000 aan uitgaven 
voor renovatie /aanpassing van De Klaroen gedaan is. Deze lasten zijn in 2010 niet ten laste van de 
kredietruimte en daarmee ook niet ten laste van de reserve gebracht. 

 
Kanttekeningen 
De bekostiging van eerste inrichting van ’t Bontenest is een rechtstreeks gevolg van het feit dat 
Jenaplanschool De Regenboog failliet is verklaard. 
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Communicatie 
Dit voorstel is tot stand gekomen op basis  van gesprekken met het schoolbestuur en de aanvraag van het 
schoolbestuur d.d.  17  januari 2012. 
De gemeenteraad is reeds via een Raadsinformatiebrief (RIB  nr. 13  is bijgevoegd) geinformeerd over de 
spoedaanvraag en de financiele consequenties hiervan. 
 
Risico’s (financieel, juridisch) 
De financiele aspecten van het voorstel zijn aangeven onder argument 5 en 6 van dit voorstel. 
 
Vervolg 
Het schoolbestuur heeft -mede in verband met de aankoop van delen van de inventaris van voorheen 
Jenaplanschool De Regenboog- aangegeven op korte termijn de beschikking te willen hebben over deze 
middelen.  
 
 
8 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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