
ontvangen schoolbestuur school type  artikelnr. verordening voorziening uitgave Investering

23-jan-17 Vechtstreek en Venen vd Walschool PO Verordening 2015, bijl. 1, 

C.1.2 en toelichting A.4

uitbreiding 170 m2, bijdrage tot 

maximaal het genoemde bedrag

€ 75.000,00

24-jan-17 Vechtstreek en Venen Kompas 

Maarssen 

Bolenstein en 

Buitenweg 308

PO boven drempelwaarde 

vierkante meters in 

Verordening 2015. Aanvraag 

Buitenweg 308  door 

schoolbestuur ingetrokken 

(min. 62 m2 BVO).

medegebruik 124 m2; na deels 

intrekken resteert aanvraag voor 62 

m2 BVO. Geraamde huur van nader 

te bepalen ruimte ruimte Kompas 

Bolenstein.

€ 6.200

31-jan-17 Pastoor Ariëns De Pionier PO Spoedaanvraag. Pionier heeft 

recht op deze tijdelijke 

uitbreiding in afwachting van 

de vervangende nieuwbouw.

tijdelijke uitbreiding 312 m2 

gerealiseerd 2017 voor 3,30 jaar op 

basis van huur per jaar

€ 112.291,00

24-jan-17 Kalisto St. Ludgerus 

Loenen

PO Het gaat bij deze voorziening 

om het slopen van het 

bestaande (semi)noodgebouw 

en het realiseren van de semi-

permanente uitbreiding van 

195m2bvo onderwijsruimte in 

totaliteit. De school heeft, na 

deze uitbreiding, een totale 

onderwijshuisvestingscapa-

citeit van 1150m2bvo.

tijdelijke uitbreiding met 225 m2 bvo; 

voor tijdelijke huisvesting, sloopkosten 

en aansluiting op permanente bouw

€ 303.594,00

26-jan-17 Willibrordstichting Broeckland VO obv 633 leerlingen huur sportterrein (Stinzenhal / 

sportveld) voor een periode van max. 

8 weken.

€ 1.546,65

26-jan-17 Willibrordstichting Niftarlake VO obv 1639 leerlingen huur sportterrein voor een periode van 

max. 8 weken.

€ 2.846,93

25-jan-17 Wereldkidz Tweesprong PO uitbreiding 578 m2: in overleg 

met het schoolbestuur is 

uitbreiding deels in 

medegebruik met Kind&Co op 

Duivenkamp 545 opgelost

huur medegebruik Duivenkamp 545 € 30.000

jvv Wereldkidz Tweesprong PO Tweesprong heeft obv 

oktobertelling 2016 recht op 

2856 m2 bvo, dit is 71 m2 

meer dan de totale capaciteit 

in drie locaties.

voorziening uitbreiding eerste 

inrichting van 71 m2 bvo * € 134,63 

€ 9.558,73

Constructiefouten
30-jan-17 Gewoon Speciaal de Kristal SBO herstel constructiefouten 

gevelbeplating bij uitbreiding 2005

€ 25.944,82
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