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Onderwerp:

Beschikbaar stellen krediet 2 noodlokalen VSO-ZMOK school De Spinaker

Gevraagd besluit:
1. Een bedrag van € 154.000 beschikbaar te stellen aan het bestuur van de Stichting Ronduit voor het
realiseren van twee noodlokalen bij VSO-ZMOK school De Spinaker;
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Publiekssamenvatting
Het bestuur van de Stichting Ronduit heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van twee noodlokalen
voor één van haar scholen, VSO-ZMOK school De Spinaker. Door de groei van het aantal leerlingen kunnen
deze niet meer gehuisvest worden in het bestaande gebouw aan de Burgemeester Houwingsingel. De
gemeente is wettelijk verplicht om voor voldoende huisvesting te zorgen. Het huidige gebouw komt op basis van
leeftijd in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Nieuwbouw van een school is een meerjarig traject. Om
alle leerlingen de komende jaren toch te kunnen huisvesten is gekozen voor een oplossing voor een periode
van maximaal vijf jaar, door het plaatsen van noodlokalen. Binnen vijf jaar moet een permanente oplossing voor
de huisvesting van De Spinaker gerealiseerd zijn.
Inleiding
Het bestuur van de Stichting Ronduit heeft een aanvraag ingediend voor een voorziening in de
onderwijshuisvesting. Het betreft een aanvraag voor een tijdelijke voorziening in de vorm van 2 noodlokalen bij
VSO-ZMOK school de Spinaker. Door de groei van het aantal leerlingen kunnen deze niet meer voldoende
gehuisvest worden in het bestaande gebouw aan de Burgemeester Houwingsingel.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Goede en voldoende huisvesting voor de VSO-ZMOK school De Spinaker.

Kader
Volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs heeft de school op grond van het aantal leerlingen
recht op huisvesting voor 7 groepen.

Argumenten
- groei aantal leerlingen
Op 1 oktober 2010 had de VSO-ZMOK school De Spinaker 46 leerlingen. Op 1 oktober 2011 waren dat er 53.
Voor dit soort onderwijs betekent dit dat ze met ingang van het schooljaar 2011/2012 recht hebben op 7 te
huisvesten groepen. De school is gevestigd in het gebouw Burgemeester Houwingsingel 4 en bestaat uit 5
leslokalen.
Indien er geen noodlokalen worden geplaatst, betekent dit dat er geen leerlingen meer worden aangenomen op
De Spinaker (ontstaan wachtlijst), waardoor een aantal kwetsbare jongeren tijdelijk niet naar school kunnen of
buiten Den Helder onderwijs moeten volgen. Indien leerlingen buiten Den Helder geplaatst moeten worden, leidt
dit tot een toename van de kosten voor leerlingenvervoer.
- permanente oplossing
Met het schoolbestuur wordt gezocht naar een permanente oplossing voor de huisvestingsproblematiek. Het
huidige gebouw is op basis van levensduur afgeschreven, maar een mogelijkheid is renoveren en uitbreiden.
Een andere oplossing kan zijn vervangende nieuwbouw, dan wel aansluiting op de onderwijsboulevard.
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- offertekeuze aannemer noodlokalen
Het schoolbestuur heeft bij 3 bedrijven offertes opgevraagd, waarvan één voor gebruikte noodlokalen. Het
bedrijf dat dit aanbiedt, heeft de goedkoopste offertes geleverd.
De kosten inclusief voorbereiding, plaatsen, aansluiten, afwerken en verwijderen bedragen afgerond € 154.000.
In dit bedrag zijn tevens projectkosten, een post onvoorzien en BTW opgenomen.
- procedure
Het schoolbestuur heeft begin 2011 een aanvraag ingediend voor het plaatsen van noodlokalen. Sindsdien
hebben er op diverse niveaus (intern en extern) overleggen plaatsgevonden over mogelijke alternatieve
oplossingen en de locatie van de noodlokalen.
Dit heeft ertoe geleid dat eind oktober een bouwaanvraag is ingediend die naar verwachting in december wordt
verleend.

Maatschappelijk draagvlak
De gemeente is verplicht om over onderwijshuisvesting met schoolbesturen overleg te voeren, het zogenaamde
Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Dit overleg heeft op 29 september 2011 plaatsgevonden. Alle
schoolbesturen zijn akkoord.

Financiële consequenties
De investering van € 154.000 wordt in vijf jaar afgeschreven. De kapitaallasten (€ 36.960 in 2012) kunnen ten
laste van de egalisatiereserve onderwijshuisvesting worden gebracht.
Het bedrag wordt taakstellend beschikbaar gesteld en is inclusief bijkomende kosten (bouwbegeleiding e.d.)
een post onvoorzien en BTW.
Verantwoording vindt plaats door het indienen van een financiële verantwoording voorzien van facturen van
daadwerkelijk gemaakte kosten voor het plaatsen en aansluiten.
Het deel voor de bekostiging van het verwijderen van de noodlokalen dient door het schoolbestuur te worden
gereserveerd en behoeft niet te worden afgerekend.
Als de noodlokalen na het verwijderen verkocht kunnen worden, dan komt de opbrengst ten gunste van de
gemeente Den Helder.
Communicatie
Op het moment van plaatsing wordt een foto gemaakt, die geplaatst wordt op de stadsnieuwspagina.

Realisatie
ste
De noodlokalen worden in december 2011 of in het 1 kwartaal van 2012 geplaatst.

Den Helder, 15 november 2011
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling
secretaris
H. Raasing
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