-----Oorspronkelijk bericht----Van: Schuckman, Chris <Chris.Schuckman@stichtsevecht.nl>
Verzonden: maandag 14 januari 2019 14:36
Aan: 'dvdw01@gmail.com' <dvdw01@gmail.com>; Boekhout, Dennis
<dennis.boekhout@stichtsevecht.nl>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Donselaar, Mireille van
<Mireille.van.Donselaar@stichtsevecht.nl>; Veneklaas, Hetty <Hetty.Veneklaas@stichtsevecht.nl>;
Velde, Gretha te <Gretha.te.Velde@stichtsevecht.nl>; Schuckman, Chris
<Chris.Schuckman@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Technische vragen vanuit PvdA t.a.v. bouw Kinderopvangcentrum 0-12 jaar op het
Harmonieplein (commissie Sociaal Domein 15 januari)
Beste Douwe Van der Wal,
Onder vindt u de antwoorden op uw technische vragen van afgelopen vrijdag middag met het oog op
de commissievergadering van morgenavond, 15 januari.
Ik hoop dat u zo voldoende geïnformeerd bent.
Met vriendelijke groet,
Chris Schuckman
beleidsadviseur onderwijs en onderwijshuisvesting M 06 83 79 78 05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vragen Douwe van der Wal:
1. Kunt uitleggen hoe de dekking van de extra kosten geregeld is?
N.l. Dit omdat deze kosten als extra zijn geoormerkt, en allicht niet in de budgetten waren opgenomen
Antwoord:
De kapitaalslasten die voortkomen uit het aanvullend budget zullen worden gedekt uit de exploitatie
van het Kindcentrum. Dit houdt dus in dat er geen extra middelen vrijgemaakt hoeven te worden.
2. Hoe is het in het algemeen geregeld? Betalen scholen huur aan de gemeente, als de gemeente
effectief de gebouwen betaalt?
Antwoord:
De school betaalt geen huur aan de gemeente maar de school is verplicht het gebouw te
onderhouden. Alle kosten die met het gebruik en onderhoud van het pand te maken hebben, komen
voor rekening van de school. De gemeente is wettelijk verplicht tot het leveren van huisvesting aan
scholen. Dat betekent dat de gemeente de nieuwbouw van een school betaalt.
3. Kunt u de systematiek uitleggen van de manier waarop de gemeente dekking krijgt (van het Rijk/
andere bronnen?)
Antwoord:
De gemeente ontvangt dekking vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds en vanuit
huur/exploitatieopbrengsten. VNG-normkosten worden vastgelegd in de lokale Onderwijshuisvesting
verordening.
4. Is deze regeling houdbaar ten opzichte van de aanwezigheid van scholen in de gemeente in de
algemene zin? n.l. stel iedere school in de SV wil dezelfde regeling. Zouden wij dit kunnen betalen?
Antwoord:
Andere nieuw te bouwen scholen zullen in de regel hetzelfde kwaliteitsniveau krijgen.

5. Er wordt een bedrag van 6 ton afgeschreven. Ik heb begrepen dat de gemeente nog 3 miljoen in
reserve heeft waar dit waarschijnlijk uit wordt gedekt.
Vraag : Maar hoeveel andere scholen in de gemeente hebben mogelijk de zelfde soort vragen
Toelichting : Dit moeten we weten omdat we rekening moeten houden, dat als 1 School
aanspraak mag maken op een dergelijke voorziening, anderen op een vergelijkbare manier moeten
worden behandeld. Wij hebben daarom inzicht nodig in Reserve-versus te verwachten Kosten, om in
te schatten of de gemeente de kosten kan dragen, mochten alle scholen die hier recht op hebben ook
gebruik willen maken van dezelfde / vergelijkbare regelingen.
Antwoord:
De reserve onderwijshuisvesting wordt jaarlijks gevoed met resterende middelen uit de stelpost
onderwijshuisvesting. In de reserve onderwijshuisvesting moet een onderscheid gemaakt worden
tussen het deel dat kapitaallasten dekt en het deel dat gereserveerd is voor incidenteel dekken van
bijvoorbeeld constructiefouten en afboekingen in planontwikkelingen. De actuele prognose van de
resterende waarde van de reserve onderwijshuisvesting voor incidentele dekking is € 950.000 in 2021
na aftrek van € 699.784 voor het afboeken van de restwaardes van de twee scholen in dit project. In
2020 zal aan de raad een meerjaren investeringsplan worden voorgelegd als onderdeel van het
Integraal huisvestingsplan Maarssenbroek midden en zuid.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oorspronkelijk bericht----Van: Douwe van der Wal <dvdw01@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 15:37
Aan: Velde, Gretha te <Gretha.te.Velde@stichtsevecht.nl>
CC: Hekman, Jelle <Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl>; Els Swerts <e.m.swerts@gmail.com>; Maarten
van Dijk <maarten.van.dijk@hetnet.nl>; Joseph Toonen <joseph.toonen.47@gmail.com>; sophia
jeddaoui PVDA <sophiajedd@me.com>
Onderwerp: Technische vragen t.a.v. bouw Kinderopvangcentrum Harmonieplein
Geachte Mevrouw te Velde,
Aangezien de kosten van de bouw Kinderopvangcentrum Harmonieplein flink omhoog gaan heb ik
hierover een aantal technische vragen:
-Kunt uitleggen goe de dekking van de extra kosten geregeld is?
N.l. Dit omdat deze kosten als extra zijn ge-oormerkt, en allicht niet in de budgetten waren
opgenomen -Hoe is het in het algemeen geregeld? Betalen scholen huur aan de gemeente, als de
gemeente effectief de gebouwen betaald?
-Kun u de systematiek uitleggen van de manier waarop de gemeente dekking krijgt (van het Rijk/
andere bronnen?) -Is deze regeling houdbaar ten opzichte van de aanwezigheid van scholen in de
gemeente in de algemene zin? n.l. stel iedere school in de SV wil dezelfde regeling. Zouden wij dit
kunnen betalen?
-Er wordt een bedrag van 6 ton afgeschreven. Ik heb begrepen dat de gemeente nog 3 miljoen in
reserve heeft waar dit waarschijnlijk uit wordt gedekt.
Vraag : Maar hoeveel andere scholen in de gemeente hebben mogelijk de zelfde soort vragen
Toelichting : Dit moeten we weten omdat we rekening moeten houden, dat als 1 School
aanspraak mag maken op een dergelijke voorziening, anderen op een vergelijkbare manier moeten
worden behandeld. Wij hebben daarom inzicht nodig in Reserve-versus te verwachten Kosten, om in
te schatten of de gemeente de kosten kan dragen, mochten alle scholen die hier recht op hebben ook
gebruik willen maken van dezelfde / vergelijkbare regelingen.
Met vriendelijke groet
Douwe
D.J. van der Wal
Commissielid PVDA Stichtse Vecht

