
 

¥ 

Raadsvoorstel 
 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 2 

Registratienummer: 
 

RVO10.0024 Portefeuillehouder: L.R.E.P. Smit 
 

Van afdeling: Onderwijs, Welzijn en Sport 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

C van der Horst 
(0223) 67 8421 
c.van.der.horst@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• begrotingswijziging 
•  
•  
•  

Onderwerp:  Doorvoering onderwijskundige vernieuwingen onderwijshuisvesting fase 2, PCBS 
Eben Haëzer 

 
Gevraagd besluit: 
1. Een krediet ad € 365.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering onderwijskundige vernieuwingen bij PCBS 
Eben Haëzer, Lijsterstraat 1 te Den Helder; 
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
Inleiding en aanleiding 
De rijksoverheid heeft de onderwijshuisvesting een belangrijke impuls gegeven door structureel geld vrij te 
maken voor de zgn. onderwijskundige vernieuwingen. Deze vernieuwing is naar huisvesting vertaald in de vorm 
van een ‘impuls functionele kwaliteit’. 
 
Ruimten die in het kader van onderwijskundige kunnen worden gerealiseerd zijn bijvoorbeeld: 
v ICT-werkplekken; 
v Ruimten voor individuele begeleiding; 
v Werkplekken voor docenten; 
v Teamruimte. 
 
In de kadernota ‘Samen voor Kwaliteit’ is voor de doorvoering van onderwijskundige vernieuwingen het 
volgende uitgangspunt opgenomen: 
“uitgangspunt voor de implementatie van deze functionaliteit is: invulling op maat voor iedere school. Invulling 
op maat betekent afhankelijkheid van de beschikbare budgetten en mogelijkheden op de locatie in relatie tot de 
leerlingenprognose en de toekomst van de schoolbesturen.” 
 
Op 17 november 2009 heeft uw Raad een krediet beschikbaar gesteld voor de 1e fase onderwijskundige 
vernieuwingen bij een vijftal schoolgebouwen. De 2e fase betreft uitvoering onderwijskundige vernieuwingen 
voor PCBS Eben Haëzer, Lijsterstraat 1 te Den Helder. 
 
De Stichting Kopwerk heeft een plan ingediend waarbij door een inpandige verbouwing en een kleine uitbreiding 
onderwijskundige vernieuwingen worden gerealiseerd. De kosten voor de uitbreiding en inpandige verbouwing 
worden geraamd op € 365.000 inclusief BTW en bijkomende kosten. 
 
Beoogd resultaat 
Uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de onderwijskundige vernieuwingen aan PCBS Eben 
Haëzer in 2010. 
 
Kader 
Doorvoering van de onderwijskundige vernieuwingen vindt plaats binnen de kaders van de Wet op het primair 
onderwijs, de kadernota ‘Samen voor Kwaliteit’ en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 
Gemeente Den Helder. 
 
Argumenten / alternatieven 
Doorvoering van de onderwijskundige vernieuwingen betekent een belangrijke impuls voor de kwaliteit van 
schoolgebouwen in Den Helder. 
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Financiële consequenties 
De doorvoering van onderwijskundige vernieuwingen past binnen de meerjarige financiële kaders van ‘Samen 
voor Kwaliteit’. Met deze investering is in de begroting 2010 op het product onderwijshuisvesting rekening 
gehouden.  
 
Het budget wordt taakstellend beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur. Verantwoording en 
eindverantwoording vindt plaats aan de hand van facturen voor daadwerkelijk gemaakte kosten. 
 
 
Juridische consequenties 
De uitvoering van werkzaamheden onderwijskundige vernieuwingen vindt plaats in het kader van de Wet op het 
primair onderwijs, de kadernota ‘Samen voor Kwaliteit’ en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 
Gemeente Den Helder. 
 
 
Communicatie 
Het schoolbestuur wordt geïnformeerd middels een kredietbeschikking. Het schoolbestuur verzorgt de 
communicatie naar de achterban (ouders/leerlingen, personeel) 
 
 
Aanpak / uitvoering 
Kredietbeschikking naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
plan in 2010. 
 
 
Den Helder, 30 maart 2010  
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


