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Realisatie IKC's Laar-Laarveld en Leuken

ADVIES

Besluiten tot het:
1. beschikbaar stellen van financiële middelen aan Stichting Meerderweert ten behoeve

van de realisatie van 2 Integrale Kind Centra in Laar-Laarveld en Leuken conform
bijgevoegde beschi kking ;

2. verlenen van subsidie aan Stichting Meerderweert ten behoeve van de realisatie van
het IKC Laar-Laarveld conform bijgevoegde subsidiebeschikking en ter uitvoering van
het besluit van de gemeenteraad d.d. 25-02-2Ot5.

3. informeren van Stichting Meerderweeft door middel van bijgevoegde brief en
beschikkingen

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel :

Op 25 februari 2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de realisatie van
Integrale Kind Centra (IKC's) in Laar-Laarveld en Leuken.

Algemeen:
Stichting Meerderweert treedt op als bouwheer bij beide IKC's. De door de gemeenteraad
beschikbaar gestelde financiële middelen moeten daarom aan Meerderweert beschikbaar
worden gesteld. Voorgesteld wordt dit te doen door middel van bijgevoegde concept
beschikkingen en een algemene brief.

Sector Inwoners

Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
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Algemene brief:
hierin wordt het algemene raadsbesluit samengevat en op specifieke onderdelen verwezen
naar de beschikkingen.

Beschikking'verlening kredieten realisatie IKC's Laar-Laarveld en Leuken':
De gemeenteraad heeft de benodigde kredieten voor de realisatie van de IKC's Laar-
Laarveld en Leuken beschikbaar gesteld. Het is een bevoegdheid van uw college om de
financiële middelen ter beschikking te stellen aan Meerderweert. De wijze waarop dit
gebeurt staat verwoord in de beschikking.

Su bsi d i e besch i kki ng' I KC La a r- Laa rvel d' :
De provincie Limburg heeft in het kader van de subsidieregeling 'Leefbaarheid en Groen'
een subsidie aan ons verleend voor de realisatie van het IKC Laar-Laarveld. Het is
juridisch gezien niet mogelijk deze subsidie door te sluizen naar Meerderweeft zonder
eigen subsidiebesluit. De gemeenteraad heeft dit besluit (mede) genomen op 25 februari
2015. Hiervan moet door uw college nog een beschikking worden gemaakt. Deze
beschikking, waarin exact dezelfde voorwaarden en verplichtingen zijn opgenomen als die
door de provincie aan ons zijn gesteld, is bijgevoegd.

Arqumenten:
Op voorgestelde wijze worden de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde financiële
middelen op een juridisch correcte manier ter beschikking gesteld aan het schoolbestuur
Meerderweeft.

Kanttekeninqen:
Niet van toepassing

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:
- P423O6523: bouw- en sloopbudget IKC Laar-Laarueld en provinciale subsidie

Leefbaarheid en Groen;
- P423O6423: bouw- en sloopbudget IKC Leuken
- G84230000: exploitatiebudget toeslag verhuiskosten en herstel terreinen en

onderzoekskosten IKC's Laa r-Laa rveld en Leu ken

Beschikbaar bedraq:
Binnen bovengenoemde posten zijn de volgende bedragen beschikbaar

P42306523:
- Bouwbudget IKC Laar-Laarveld
- Sloop IKC Laar-Laarveld
- Subsidie Leefbaarheid en Groen

947.636
90.000

225.000
P42306424:
- Bouwbudget IKC Leuken
- Sloop IKC Leuken

2.336.998
100.000

G8423000:
- Toeslag verhuiskosten en herstel terreinen IKC Laar-Laarveld
- Toeslag verhuiskosten en herstel terreinen IKC Leuken
- OnderzoekskostenlKCLaar-Laarveld
- Onderzoekskosten IKC Leuken

3L.77t
15.000
93.295
15.000
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Voor wie is dit advies van belang?:.t Organisaties/Instellingen
Nadere specificatie : Stichting Meerderweert

.t Brief
å Beschikking
Nadere specificatie:

l
.!. Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
M. Rosbergen, juridisch beleidsadviseur sector Inwoners
J. Meijer, afdeling Financiën

Extern:

BIJLAGEN

Ooenbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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GEMEENTE vvEERT

Stichting Meerderweert
De heer R. van Strijp
Postbus 520
6000 AM WEERT

Weert, 26 maart 2015

Onderwerp : Beschikking financiële middelen t.b.v. realisatie IKC's Laar-Laarveld en
Leuken

Geachte heer Van Strijp,

Op 25 februari 2015 heeft de gemeenteraad de benodigde kredieten beschikbâar gesteld
voor de realisatie van de Integrale Kind Centra (IKC's) Laar-Laarveld en Leuken. Uw
schoolbestuur treedt op als bouwheer voor beide IKC's. In deze beschikking leest u welke
financiële middelen aan u verleend worden.

Grondslagen
De grondslagen van de verlening zijn vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs en de
'verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert, Bijlage IV (Financiële
normering) Deel A (Vergoedingen op basis van normbedragen)'.
Het spreekt voor zich dat u voor de start van de werkzaamheden dient te beschikken over
de vereiste vergunningen.

IKC Laar-Laarveld
Voor de realisatie van het IKC Laar-Laarveld verlenen wij u een bedrag van
€ L.O84.407,00. Dit bedrag is opgebouwd uit 3 componenten:

a. Bouwkosten: € 947.636.00
Deze component is taakstellend. Van dit bedrag dient u een schoolgebouw van 623 m2
alsmede de aanleg en inrichting van het schoolplein te realiseren. Bij de berekening
zijn wij uitgegaan van:
- De leerlingenprognoses 2014
- Het prijspeil 2015
Deze component kan uitsluitend op- of neerwaafts worden bijgesteld als de
leerlingenprognoses 2015 en de'verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Weert, Bijlage I (Criteria voor beoordeling van aangevraagde
voorzieningen) Deel A (Lesgebouwen)' daarvoor aanleiding geven.

b. Kosten voor terreinen: € 105.000,00
Deze component is als volgt opgebouwd:
- Sloopkosten (€ 90.000,00). De sloopwerkzaamheden worden in opdracht van uw

schoolbestuur uitgevoerd en op basis van werkelijke kosten met u afgerekend tot
een maximum van € 90.000,00.

- Milieukundig en archeologisch onderzoek (€ 15.000,00). De benodigde
onderzoeken worden in principe in opdracht van de gemeente uitgevoerd, tenzij

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



hierover in het vervolgtraject met uw schoolbestuur andere afspraken worden
gemaakt.

c Toeslag voor het herstel van terreinen en verhuiskosten: € 31.771.00
Deze component is taakstellend en bestemd voor de kosten gemoeid met de
verhuizing van en naar de tijdelijke huisvestingsvoorziening. De gemeenteraad heeft
besloten dat de leerlingen van de St. Franciscusschool tijdelijk in de OBS Molenakker
worden gehuisvest. Uw schoolbestuur maakt met het schoolbestuur Eduquaat
afspraken over de wijze waarop deze tijdelijke huisvesting wordt georganiseerd.
Kosten voor tijdelijke aanpassingen aan het gebouw alsmede eventuele kosten voor
vervoer van leerlingen, worden niet door ons vergoed.

IKG Leuken
Voor de realisatie van het IKC Laar-Laarveld verlenen wij u een bedrag van
C2.545.293,00. Dit bedrag is opgebouwd uit 3 componenten:

Bouwkosten : € 2.336.998,00
Deze component is taakstellend. Van dit bedrag dient u een schoolgebouw van 1.880
m2 alsmede de aanleg en inrichting van het schoolplein te realiseren. Bij de
berekening is uitgegaan van:
- De leerlingenprognoses 2014
- Prijspeil 2015
Deze component kan uitsluitend op- of neerwaarts worden bijgesteld als de
leerlingenprognoses 2015 en de'verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Weert, Bijlage I (Criteria voor beoordeling van aangevraagde
voorzieningen) Deel A (Lesgebouwen)' daarvoor aanleiding geven.

b. Kosten voor terreinen: € 115.000,00
Deze component is als volgt opgebouwd:
- Sloopkosten (€ 100.000,00). De sloopwerkzaamheden worden in opdracht van uw

schoolbestuur uitgevoerd en op basis van werkelijke kosten met u afgerekend tot
een maximum van € 100.000,00.

- Milieukundig en archeologisch onderzoek (€ 15.000,00). De benodigde
onderzoeken worden in principe in opdracht van de gemeente uitgevoerd, tenzij
hierover in het vervolgtraject met uw schoolbestuur andere afspraken worden
gemaakt.

c.
Deze component is taakstellend en bestemd voor de kosten gemoeid met de
verhuizing van en naar de tijdelijke huisvestingsvoorziening. De gemeenteraad heeft
besloten dat de leerlingen van de basisschool Leuken tijdelijk gehuisvest worden in
een gedeelte van de huidige basisschool Leuken (Middelstestraat 79) en de
Maftinusschool. Kosten voor tijdelijke aanpassingen aan het gebouw alsmede
eventuele kosten voor vervoer van leerlingen, worden niet door de gemeente vergoed.

Bevoorschotting
De bij de componenten a en c benoemde bedragen, worden in de vorm van voorschotten
aan uw schoolbestuur beschikbaar gesteld. Het schema van voorschotbetalingen wordt in
overleg met u opgesteld. Uit het voorbereidingskrediet is reeds een voorschot van
€ 50.000,00 aan uw schoolbestuur uitgekeerd. Dit wordt in mindering gebracht op de door
de gemeenteraad beschi kbaar gestelde kred ieten.

Vaststelling
U levert uiterlijk 3 maanden na de realisatie van de IKC's Laar-Laarveld en Leuken de
aanvraag voor de vaststelling in. Hierbij dient u aan te tonen dat beide IKC's zijn
gerealiseerd volgens de in deze beschikking opgenomen verplichtingen. Tevens dient u
ons per component een overzicht van de werkelijke kosten te overleggen. De gemaakte
kosten onder component B, welke worden afgerekend op basis van werkelijke kosten,
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dienen te worden verantwoord op basis van (kopie) facturen. Zo nodig kunnen door ons
aanvullende gegevens worden opgevraagd.

Mocht uit uw verantwoording blijken dat de IKC's niet zijn gerealiseerd volgens het
bepaalde in deze beschikking, kan dit leiden tot een lagere vaststelling. Het teveel
ontvangen bedrag moet in dat geval worden terugbetaald.

Aanbestedingsbeleid
Op alle opdrachten die u verstrekt, is het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid
van toepassing (bij u bekend). Op verzoek van ons of onze accountant moet u kunnen
aantonen dat u volgens de aanbestedingsregels hebt gehandeld. U bent verantwoordelijk
voor het correct en volledig administreren van het aanbestedingsdossier.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Roel Deneer van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54
54 en per e-mail op R.Deneer@weert.nl.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief / uiterlijk voor 7 mei 2015. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer
kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekenrng;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Met vriendelijke groet,
burge

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
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Stichting Meerderweert
De heer R. van Strijp
Postbus 520
6000 AM WEERT

Weeft, 26 maaft 2015

Onderwerp : Raadsbesluit bouw IKC's Laar-Laarveld en Leuken

Geachte heer Van Strijp,

Op 25 februari 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van twee Integrale
Kind Centra (IKC's) in Laar-Laarveld en Leuken. In deze brief leest u wat dit verder
betekent.

Verlening kredieten realisatie IKC's Laar-Laarveld en Leuken
De gemeenteraad heeft de benodigde kredieten voor de bouw van de IKC's Laar-Laarveld
en Leuken beschikbaar gesteld. Uw schoolbestuur treedt op als bouwheer voor beide
IKC's. Dit betekent dat wij de kredieten aan uw schoolbestuur beschikbaar stellen volgens
bijgevoegde beschikking.

Provinciale subsidie IKC Laar-Laarveld
De provincie Limburg heeft ons in het kader van de subsidieregeling 'Leefbaarheid en
Groen'een projectsubsidie verleend van € 225.000,00 voor de financiering van het IKC
Laar-Laarveld. De gemeenteraad heeft besloten dat de door de provincie verleende
subsidie aan uw schoolbestuur, als bouwheer van het IKC, beschikbaar moet worden
gesteld. De uitwerking van dit raadsbesluit vindt u in bijgevoegde subsidiebeschikking.

Inrichting openbare ruimte IKC's Laar-Laarveld en Leuken
De gemeenteraad heeft besloten de herinrichting van het parkeerterrein bij het IKC Laar-
Laarveld en de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken te
benoemen als harde prioriteit voor 2016.

Voor de herinrichting van het parkeerterrein bij het IKC Laar-Laarveld is maximaal
€ 50.000,00 begroot. De herinrichtingswerkzaamheden worden in opdracht van de
gemeente uitgevoerd.

Voor de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken is maximaal
€ 637.000,00 begroot. Een inrichtingsplan wordt in opdracht van de gemeente opgesteld,
Hierbij zal afstemming worden gezocht met het projectteam en de architect van het IKC
Leuken. Tevens zal in overleg met het u bekeken worden of en onder welke voorwaarden
het schoolplein een openbaar karakter kan krr¡gen.

Financieel tekort IKC Leuken
Het voorlopig ontwerp van het IKC Leuken is gepresenteerd met een tekoft van ca.
€ 300.000,00. De gemeenteraad heeft aangegeven geen aanvullend krediet beschikbaar
te stellen om dit tekoft (deels) af te dekken. Met u is afgesproken dat de projectpaftners

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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zich optimaal zullen inspannen om voor het tekort (externe) dekking te vinden. Als dit niet
of slechts deels lukt, bent u volledig verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Wij
adviseren u nu al rekening te houden met het scenario dat er fors op het ontwerp
bezuinigd moet worden. Aan de in bijgevoegde beschikkingen opgenomen voorwaarden en
verplichtingen moet ook bij een resterend tekot onverkort uitvoering worden gegeven.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Roel Deneer van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54
54 en per e-mail op

Met vriendelijke groet,
burge wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Beschikking financiël .b.v. realisatie IKC's Laar-Laarveld
en Leuken
Subsidiebeschi IKC rveld

A
bu

Heijmans



GEMEENTE vVEERT

Stichting Meerderweert
De heer R. van Strijp
Postbus 520
6000 AM WEERT

Weert, 26 maart 2015

Onderwerp : SubsidieverleninglKCLaar-Laarveld

Geachte heer Van Strijp,

De provincie Limburg heeft ons in het kader van de subsidieregeling 'Leefbaarheid en
Groen'een projectsubsidie verleend van € 225.000,00 voor de financiering van het
Integraal Kind Centrum (IKC) Laar-Laarveld. Uw schoolbestuur treedt op als bouwweer
van het IKC Laar-Laarveld. De gemeenteraad heeft daarom op 25 februari 2015 besloten
dat de door de provincie verleende subsidie aan uw schoolbestuur beschikbaar moet
worden gesteld voor de realisatie van het IKC.

Ter uitvoering van het raadsbesluit, verlenen wij u een subsidie van maximaal
€ 225.000,00 voor de realisatie van het IKC Laar-Laarveld. Dit onder exact dezelfde
voorwaarden en verplichtingen die de provincie aan ons heeft gesteld. Welke dit zijn, leest
u hieronder.

Overwegingen
Het project betreft de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de bestaande basisschool
St. Franciscus in Laar. Door de uitbreiding van de school met kinderopvang en een
gemeenschapsvoorziening, wordt een multifunctionele accommodatie gerealiseerd welke
een (wijk)functie voor zowel Laar als voor de aangrenzende nieuwbouwwijk Laarveld
vormt.

De verbouwing en nieuwbouw worden zodanig flexibel uitgevoerd dat "omklappen" naar
een ander functie mogelijk is. De lokale gemeenschap participeert bij de totstandkoming
van de MFA en er wordt veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. Hiermee vervult dit
project een voorbeeldfunctie voor toekomstige projecten van dezelfde aard in de regio.

De voorziening wordt gebouwd/verbouwd voor meervoudig gebruik door verschillende
maatschappelijke organisaties. Uw schoolbestuur draagt zorg voor de instandhouding en
het beheer van de accommodatie.

Verplichtingen van de subsidieontvanger
- Resultaatdoelstellingen:

o Realisatie van een multifunctionele accommodatie voor Laar en Laarveld op de
locatie van de bestaande basisschool St. Franciscus;

o Beschikbaar stellen van een gedeelte van de nieuwe school (ca. 300 m2) voor
multifunctioneel gebruik door lokale organisaties uit Laar en Laarveld. Een groei
van de school tot 6 klaslokalen moet opgevangen worden binnen de
(multifunctionele) vierkante meters die nu worden gerealiseerd. De

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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multifunctionele inzet van het gebouw moet daarbij, al dan niet in gewijzigde
vorm, behouden blijven.

Het project moet worden uitgevoerd volgens het projectplan van juni 2014
(bijgevoegd).
Het project heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot 1 november 2016.
Wijzigingen in de looptijd moet u tijdig en gemotiveerd ter goedkeuring aan ons
college voorleggen. Tijdig wil zeggen voor het einde van de looptijd. Een
termijnverlenging wordt toegestaan indien de overschrijding van de geplande looptijd
niet verwijtbaar is aan de subsidieontvanger. Daarbij geldt als uitdrukkelijke
voorwaarde dat met de uitvoering/afronding van het project op een later tijdstip het
oorspronkelijk beoogde resultaat wel moet kunnen worden bereikt, evenals het
beoogde maatschappelijke efFect van het project.
U doet onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd melding aan het ons college, zodra
redelijkerwijs aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel
zullen worden verricht enlof niet of niet geheel aan de wettelijke en in deze
beschikking opgelegde verplichtingen zal worden voldaan. Bovendien attenderen wij u
er nadrukkelijk op dat wijzigingen in de kosten en/of de inkomsten tijdig gemeld
moeten worden aan ons college. Dat wil zeggen vóórdat ze worden doorgevoerd.
Er dient een zodanige administratie te worden gevoerd dat alle rechtstreeks aan de
activiteiten toe te rekenen kosten daaruit kunnen worden afgelezen.
Als door of namens u een of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde
project, moet worden gebruik gemaakt van het actuele logo van de provincie Limburg
(te downloaden via www.limburg.nllsubsidies) In dit logo is standaard de zin
opgenomen dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de provincie
Limburg. Wij vragen u deze publicaties toe te zenden, samen met het verzoek voor
su bsidievaststell i ng.

Bevoorschotting
Wij verstrekken u een voorschot van 90o/o van het subsidiebedrag ad. € 225.000,00. De
bevoorschotting vindt als volgt plaats:

Binnen 6 weken na verzending van deze brief: € 22.500,00
Vóór 1 augustus 2015: € 90.000,00
Vóór 1 februari 20L6:. € 90.000,00

De voorschotten zullen worden overgemaakt op IBAN NL87 RABO 0575 0396 12.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt definitief vastgesteld op basis van een door u in te dienen aanvraag met
een inhoudelijke eindrapportage over het project, alsook exemplaren van eventuele
publicaties. In deze eindrapportage moet eenduidig worden weergegeven in hoeverre de in
de subsidieaanvraag, respectievelijk het bijbehorende projectplan, voorziene
outputresultaten zijn gerealiseerd. U dient gebruik te maken van het evaluatieformat dat
door de provincie Limburg wordt gehanteerd (te downloaden via
www.lim bu rg. nl/subsidies).

De eindrapportage moet ook een overzicht bevatten van de gerealiseerde subsidiabele
projectkosten en de gerealiseerde inkomsten, gespecificeerd volgens de definitieve
begroting en moet zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een
onafhankelijke accountant.
Deze controleverklaring moet voldoen aan het controleprotocol eindverantwoording
verleende subsidies Provincie Limburg (te downloaden via www.limburg.nl/subsidies).
Voor de opmaak van de controleverklaring kan gebruik worden gemaakt van het bij het
controleprotocol gevoegde format.

De aanvraag voor subsidievaststelling moet zo spoedig mogelijk en vóór 1 maart 2017 zijn
ingediend. De definitieve vaststelling vindt pas plaats nadat de provincie Limburg de
subsidie aan de gemeente heeft vastgesteld.

De vast te stellen subsidie is nooit hoger dan het oorspronkelijk verleende bedrag en nooit
hoger dan het daadwerkelijke tekort (exclusief het verleende subsidiebedrag).
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Als de subsidiabele kosten hoger uitvallen blijft de subsidie gehandhaafd op het maximale
bedrag. Bij lagere subsidiabele kosten wordt de subsídiebijdrage naar rato verlaagd.
Daarbij gaan wij er van uit dat de overige financiering ook naar evenredigheid plaatsvindt.

Als niet (geheel) enlof niet tijdig wordt voldaan aan de eerdergenoemde verplichtingen
en/of de resultaatdoelstellingen niet (geheel) worden gehaald, moet u er uitdrukkelijk mee
rekening houden dat de subsidie lager of op nihil kan worden vastgesteld.

Indien de nieuwe school (ca. 300 m2) niet beschikbaar wordt gesteld voor gebruik door
lokale organisaties uit Laar en Laarveld, zal de subsidie worden vastgesteld op nihil.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Roel Deneer van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Spoft en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54
54 en per e-mail op R.Deneer@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan de gemeenteraad. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief / uiterlijk voor 7 mei 2015. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer
kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Namens de gemeenteraad van
burgem en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Projectplan MFA Laar-Laarveld
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Proiectbeschriivi nq multifunctionele accommodatie Laar / Laarveld

2. AANLEIDING
Centraal in het Weerter kerkdorp Laar (1788 inwoners) ligt de S-klassige monofunctionele
basisschool St. Franciscus. De school is verouderd, bevat asbest en voldoet niet meer aan de eisen
van deze tijd en is aan vervanging / renovatie toe.
Aan de westzijde van Laar wordt de nieuwbouwwijk Laarveld ontwikkeld. Deze wijk wordt in 4
fases gerealiseerd, waarvan nu de fases 1en 2 in aanbouw zijn. Er zijn reeds 195 woningen
gerealíseerd en de wijk zal uitgroeien tot een totaal van circa 500 woningen. Bewoners zijn
aangewezen op het beschikbare of nog te realiseren aanbod buiten de wijk.

In het kerkdorp Laar ligt de café-zaal Bee-j Bertje (commerciële voorziening). Naast commerciële
activiteiten voorziet deze accommodatie in de huisvesting van maatschappelijke groepen en
verenigingen uit Laar. Voor de nieuwbouwwijk Laarveld is niet voorzien in de bouw van een
gemeenschapsvoorziening.

De gemeente Weert acht het vanuit leefbaarheid wenselijk dat er als aanvulling op de beschikbare
ruimte bij café-zaal Bee-j Bertje wordt voorzien in nieuw maatschappelijk aanbod voor Laar en
Laarveld. Dit is noodzakelijk gezien het groeiend aantal inwoners van de nieuwbouwwijk en de
toenemende vraag naar maatschappelijk aanbod en ruimte. De huidige situatie biedt hierbij
beperkingen. Vanuit leefbaarheidsperspectieven en toekomstbestendigheid is het wenselijk om een
multifunctionele accommodatie te realiseren waar naast een onderwijsfunctie een brede variëteit
van veren¡gingsactiviteiten en burgerinitiatieven plek kunnen krijgen. Door het realiseren van een
multifunctionele voorzlening wordt bijgedragen aan een versterking van de burgerparticipatie en
sociale samenhang in het betreffende gebied. De samenwerking tussen de toekomstige gebruikers
maaK het mogelijk om een structureel (vernieuwend) breed acliviteitenaanbod tot stand te
brengen voor uiteenlopende doelgroepen.

De plannen geven een sterke impuls aan het versterken van het hart van Laar zoals verwoord in de
structuurvisie Weert 2025. Met de bouw van de gemeenschapsvoorziening ontstaat tevens een
kans om in te spelen op (toekomstige) behoeften op de woningmarkt. Door nu te kiezen voor een
flexibel ontwerp kan relatief eenvoudig worden ingespeeld op een verandering van de
gebruiksbehoefte (bijvoorbeeld het omklappen van gedeelten naar levensloopbestendige
woningen). Hiermee wordt het risico van kapitaalvernietiging beperkt.

Met de nieuwe MFA Laar-Laarveld worden de (toekomstige) bewoners van Laar en Laarveld een
adequate en toekomstbestendige onderwijs- en dorpsvoorziening geboden. De ontwikkeling is in
lijn met het coalitieprogramma 20L4-20L8. Hierin staat dat het van belang is om een
schoolgebouw meer te zien als een algemene voorziening waarin ook andere niet direct onderwijs
gerelateerde functies kunnen worden gehuisvest.

Foto's huidige school
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Projectbeschrijving multifunctionele accommodatie Laar / Laarveld

1.. INLEIDING
Laar is een kerkdorp in de gemeente Weert. Het ligt ten noorden van de stad Weert, en ten zuiden
van de 42. Het inwonertal van Laar (1788) is snel groeiende gelet op de nieuwbouwwijk Laarveld.
In Laarveld worden gefaseerd circa 500 woningen in een mix van woningtypen.

Het project'Multífunctionele accommodatie Laar / Laarveld' is voortgekomen uit de wens van
inwoners. Vanuit de gemeenschap Laar is onder aanvoering van de dorpsraad jarenlang gelobbyd
bij het gemeentebestuur voor een brede maatschappelijke voorziening ter vervanging van de
huidige basisschool. De doelstelling van het project is het realiseren van een duurzame en
toekomstbestendige multifunctionele accommodatie voor het dorp Laar en nieuwbouwwijk Laarveld
teneinde een impuls te geven aan de sociale en fysieke leefbaarheid en het bevorderen van
maatschappelijke participatie en sociale samenhang.

De ontwikkeling van het project geschiedt in nauw overleg met de gemeenschap, huidige en
toekomstige gebruikers. Kernpartners in het project zijn:
. Gemeenschap Laar/Laarveld
. StichtingMeerderWeert
. Hoera Kindercentra
. Gemeente Weert

Met het project ontstaat niet alleen een goede onderwijsvoorziening maar tevens een
aantrekkelijke dorps- en buurtvoorziening die wordt gebouwd voor meeryoudig gebruik en zodanig
ook relatief eenvoudig kan worden omgebouwd naar nieuwe functies (bijvoorbeeld wonen). Het
project sluit aan op het gemeentelijk beleid en provinciale speerpunten. Voor het tekoft in de
flnanciering van dit project wordt subsidie gevraagd in het kader van de'Nadere subsidieregels
Leefbaarheid en Groen 2013-2015'en specifiek het aandachtsgebied fysieke leefbaarheid.
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Projectbeschrijving multifunctionele accommodatie Laar / Laarveld

4. HET PROJECT

4.tV oorziening en gebruik
Het project behelst de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Aldenheerd voor
de wijken Laar en Laarveld. De primaire functie van de MFA is onderwijs. Basisschool St. Franciscus
(85 leerlingen) en Hoera Kinderopvang (14 kinderen) worden hier gehuisvest. Aanvullend is
behoefte om te gebouw in te zetten voor buitenschoolse opvang en dorps-/ wijkgebouw. Op deze
manier krijgt de MFA een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de inwoners van het dorp Laar en de
wijk Laarveld. Dit draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid in deze wijken en het creëren
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de nieuwbouwwijk Laarveld.

Het gebouw krijgt een BVO van 937 m2. De volgende functies krijgen een plaats in de voorziening:
- Basisschool St. Franciscus
- Hoera Kinderopvang
- Voor- en naschoolse opvang
- Diverse maatschappelijke activiteiten zoals:

o Vergaderingen van verenigingen en dorpsraad;
o Sport- en beweegaanbod voor ouderen;
o Zanggroepen en muziekgroepen;
o Toneel.

Overige functies worden in nauw overleg met burgers gedefinieerd.

Vern i euw bou w - herbestemmi ng beeldbepalend gebouw
De huidige school aan de Aldenheerd heeft een karakteristieke en beeldbepalende uitstraling. Om
deze uitstraling te behouden, opteert de gemeente voor vernieuwbouw. Het eerste schetsontwerp
van de architect voorziet in een gebouw dat deels gehandhaafd en gerenoveerd wordt. Daarnaast
vindt een uitbreiding plaats in de vorm van nieuwbouw. De beschikbare oppervlakte in het nieuwe
gebouw biedt voldoende mogelijkheden om alle gewenste functies op een goede wijze in te passen

Flexibel ontwerp
De gemeenteraad van Weert heeft haar voorkeur uitgesproken voor een flexibel en
toekomstbestendig ontwerp. Aan de architect is daarom de opdracht meegegeven het gebouw
zodanig flexibel te ontwerpen dat'omklappen' naar bijvoorbeeld woningen (ouderen /
jongeren) mogelijk ís. Mocht de MFA in de toekomst aan zijn onderwijsfunctie onttrokken worden,
is het risico op kapitaalvernietiging beperkt.

Structuurvisie
De bouw van een MFA aan de Aldenheerd in de wijk Laar sluit aan bij de structuurvisie die in
december 2013 door de gemeenteraad van Weert is vastgesteld. Hierin wordt voor Laar ingezet op
het behoud / versterken van het hart van Laar. Door op de plek van de huidige solitaire school een
bredere maatschappelijke voorziening te realiseren wordt hieraan invulling gegeven.

Coalitieprogramma
Op 5 mei 20L4 is het coalitieprogramma 2014-20L8 gepresenteerd. De nieuwe MFA Laar-Laarveld
past binnen de kaders van het coalitieprogramma. Ten aanzien van (onderwijs)huisvesting is hierin
de volgende tekst opgenomen:

"Door de toenemende'ontgroening'zullen we een lange termijn visie moeten formuleren om
het kwalitatÌef goede aanbod van basis - en voorgezet onderwijs ¡n Weert te behouden.
In deze visie wordt de noodzaak om op een andere manier naar onderwijslocaties en
leegstand te kijken, opgenomen. Dit in relatie met de demografische ontwikkelingen.
Hierbij is het van belang om een schoolgebouw meer te zien als een algemene voorziening
waarin ook andere, niet direct onderwijs gerelateerde, functies in kunnen worden
gehuisvest. Dit vraagt om een breed accommodatiebeleid en afstemming met de
voorzieningenplannen om zo andere functíes toe te voegen, mede gebruik te stimuleren en
waar nodig een clustering van locaties te bewerkstelligen. Hierover zal het gesprek moeten
worden aangegaan met schoolbesturen. Alleen langs die weg blijft het mogelijk de kwaliteit
van de onderwijsvoorzieningen te behouden, tegen aanvaardbare kosten",
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3. PLANGEBIED
De nieuwe MFA wordt gebouwd aan de Aldenheerd in de kern Laar. Dit is op de plek waar de
huidige basisschool St. Franciscus staat. Het perceel heeft een oppervlakte van 3.130 m2.
De gemeenteraad van Weert heeft als kader meegegeven te onderzoeken of het huidige
beeldbepalende schoolgebouw volledig of deels gehandhaafd kan blijven.

Afbeeld ing plangebied (rood gemarkeerd )
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4.SDuurzaamheid
In het "Beleidskader Duurzame Ontwikkeling" staan de gemeentelijke ambities en doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid tot 2020 beschreven. Ten aanzien van nieuwbouw hanteert de
gemeente een gemiddelde GPR van 7,8 met een score van 8 voor energie. GPR staat voor
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Het is een hulpmiddel voor het maken van duuaaamheidskeuzes
bij nieuwbouw en renovatie van woningen, utilitaire gebouwen en scholen.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe MFA in Laar wordt, in overleg met betrokken partners/ invulling
gegeven aan de gemeentelijke duurzaamheidsambitie. Daarbij wordt tevens ingezet op hergebruik
materialen en grondstoffen. Een en ander dient te passen binnen het beschikbare budget.

4.6Social Return
In het project is bijzondere aandacht voor Social Return door actieve participatie van personen met
een grote afstand tot de arbeidsmarK (WWB uitkeringsgerechtigden of SW-geindiceerden), Het
motto van de gemeente weert is om iedereen mee te laten doen in de stad. Weert is een gemeente
waar iedere inwoner die wil werken ook moet kunnen werken. Met Social Return zorgt de
gemeente voor een concreet sociaal maatschappelijk rendement. Bij elke aanbesteding boven
€ 50.000,00 worden de Social Return eisen die de gemeente stelt als verplichting opgenomen. De
inzet van één of meer SROl-doelgroepen is hierdoor voor dit project gewaarborgd.

4. 7 Activiteiten/ tijdsfaser¡ ng
De activiteiten die in het kader van deze subsidieaanvraag worden uitgevoerd
- Sloop van een gedeelte bestaande huisvesting;
- Renovatie van gedeelte bestaande huisvesting;
- Gedeeltelijke nieuwbouw ;- Investeringen voor duurzaamheid en toekomstbestendigheid;
- Herinrichting buitenruimte en aanleg parkeerplaatsen;
- Tijdelijke speelterrein en huisvesting.

De voorbereidingen om te komen tot een MFA in Laar zijn gestart. Volgens planning wordt het
voorbereidingstraject dit jaar afgerond. Met ingang van januari 2015 kan de realisatiefase starten

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
- 4e kwartaal 20L4: definitief ontwerp gereed
- 1e kwartaal 2015: aanbesteding en start realisatiefase
- 2e kwartaal 2016: oplevering MFA
- 3e kwartaal 2016: ingebruikname MFA
- 4e kwartaal 2016: evaluatie en financiële verantwoording

4.84a nsluiting subsidiecriteria

Algemene criteria
Het project voldoet aan de algemene criteria

Burgerparticipatie
Burgers zijn actief betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe MFA. Het project is
voortgekomen uit de wens van burgers. Bij het bepalen van de bouwlocatie hebben burgers
een belangrijke stem gehad. De multifunctionele invulling krijgt vorm in goed overleg met
burgers, zodat deze goed aansluit bij de wensen en behoefte van de inwoners van de wijken
Laar en Laarveld. De inventarisatie van concrete gebruiksmogelijkheden is lopende en wordt
derde kwartaal 20t4 afgerond.

Aa nsl u iti ng g e meentel ij k bel eid
De realisatie van de MFA sluit aan bij de uitgangspunten die in de Structuurvisie Weert 2025
zijn benoemd. Tevens wordt met dit project invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid ten
aanzien van Social Return en duurzaamheid.
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Prov i nci a I e s pee rpu n te n
De ontwikkeling sluit goed aan bij provinciale speerpunten als het gaat om leefbaarheid en
gemeenschapsvoorz¡eningen, sociale en fysieke leefbaarheid, duurzaamheid en trans¡tie
woningmarkt.

4.2Doel en doelgroepen
De doelstelling van het project is het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige
multifunctionele accommodatie voor het dorp Laar en nieuwbouwwijk Laarveld tene¡nde een impuls
te geven aan de sociale en fysieke leefbaarheld en het bevorderen van maatschappelijke
participatie en sociale samenhang.

In het project zijn de volgende doelgroepen betrokken:
- Schoolbestuur Meerderweert / basisschool St. Franciscus: aanbieder primair onderwijs in de

MFA;
- Hoera kindercentra: aanbieder kinderopvang in de MFA;
- Verenigingen en bewoners Laar/Laarveld: gebruik van de MFA voor diverse uiteenlopende

activiteiten.

4.3 Resultaten
Het project leidt tot de volgende resultaten:
- In het voorjaar 2016 wordt de nieuwe MFA Laar-Laarveld opgeleverd die onderdak biedt aan:

o Basisschool St. Franciscus (85 kinderen);
o Hoera Kindercentra (14 kinderen);
o Diverse verenigingen en maatschappelijke groepen, primair uit het dorp Laar en de

nieuwbouwwijk Laarveld. De invulling van het gebruik door deze gebruikersgroep wordt
in nauw overleg met de gemeenschappen Laar en Laarveld bepaald.

- De bouw van de nieuwe MFA resulteert in actieve participatie van kandidaten met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt door toepassen van Social Return.

- De nieuwe MFA kenmerkt zich door:
o Flexibiliteit: het ontwerp voorziet in een dragende buitenschil (staalconstructie) en niet

dragende binnenwanden. Hierdoor is het ontwerp flexibel en toekomstbestendig, zodat
omklappen naar een andere functie (bijvoorbeeld woningen) in de toekomst mogelijk
is. Dit komt ten goede aan de levensloopbestendigheid van Laar en Laarveld.

o Duurzaamheid: met de realisatie van deze MFA wil de gemeente Weert invulling geven
aan de ambities en doelstellingen op het geb¡ed van duurzaamheid tot 2020, zoals
beschreven in het "Beleidskader Duur¿ame Ontwikkeling".

4.4 Burgerparticipatie
Het project is voortgekomen uit de wens van inwoners. De gemeenschap Laar heeft onder
aanvoering van de dorpsraad jarenlang gelobbyd bij het gemeentebestuur voor een brede
maatschappelijke voorziening. Bij het bepalen van de meest geschikte locatie voor de bouw van de
deze voorziening zijn de dorpsraad Laar en de inwoners van Laar en Laarveld direct betrokken
geweest. De gemeente heeft een locatiestudie uitgevoerd waarin de geschiktheid van 3 potentiële
bouwlocaties is onderzocht, Tijdens een goed bezochte inspraakavond in december 2013 is de
mening van belanghebbenden en burgers gevraagd over deze locaties. Het meeste draagvlak was
er voor de locatie aan de Aldenheerd. Dit is mede doorslaggevend geweest voor de uiteindelijke
keuze voor deze locatie.

Het vormgeven van het multifunctionele karakter van de nieuwe MFA vindt van meet af aan plaats
in nauw overleg met de dorpsraad Laar en inwoners van de Laar en Laarveld. Zij zullen in
belangrijke mate bepalen welk gebruik er buiten de reguliere onderwijsfunctie in het gebouw gaat
plaatsvinden.

In mei 2014 heeft er een overleg plaatsgevonden met de dorpsraad Laar. De dorpsraad heeft in dit
overleg aangegeven voorstander te zijn van de realisatie van een accommodatie die
multifunctioneel voor het dorp Laar en de nieuwbouwwijk Laarveld ingezet kan worden. In juni
2014 heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor inwoners van Laar en Laarveld en overige
belanghebbenden / geinteresseerden. Tijdens deze avond zijn de plannen en eerste
ontwerpschetsen gepresenteerd. Deze werden zeer positief ontvangen. De inventarisatie van de
concrete gebruiksmogelijkheden loopt parallel aan het ontwerpproces en wordt in het 3e kwartaal
2014 afgerond.
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De betrokken partijen functioneren op diverse communicatieniveaus; partijen die beslissen,
inspraak hebben en geïnformeerd worden en partijen die de werkzaamheden voorbereiden:
- beslissers: Stichting MeerderWeert, gemeente Weeft en Hoera Kindercentra
- insoraak: ambtelijke ondersteuning gemeente Weelt, onderwijsteam en gemeenschap

Laa r/Laavel d ( i nvu I I i ng wij k-ldo rpsfu nctie) ;
- informatie: dorpsraad, omwonenden, pers, e.d.
- uitvoerend: ontwerpteam en ondersteunende adviseurs.

Voor iedere betrokken partij dient duidelijk te zijn op welk niveau zij acteren en in welke vorm zij
betrokken gaan worden. In onderstaand schema is de projectorganisatie opgenomen:
Dorpsraad/gemeenschap in organogram?

Stuurgroêp
Stichting MeerderWeert

Gem€ente Weert
tloera kindercentra

Wcrkgroep
ambtelljkc afetemmlng
VROM, Stadsbeheer, etc.

Gebruikercoverleg
Schooldirecteur

Eventueel onderstéuning
vanult onderwijspersoneel /

MR
Hoera kindercentra

Projectgro€p
St¡chting Meerderweert

Gemeente Wëert
Hoera Klndercentra
Laride I Hart voor

huisvesting Omgeving
Overleg dorpsraad,

bewoners en zaalexploitant
Bee-J Bertje

ontwcrptêam
Lðr¡de

Architect
Overige adviseurs
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Aantoonbaar breed d raagvla k
Het project heeft een aantoonbaar breed draagvlak in het betreffende woongebied. Tijdens de
diverse overleggen en informatieavonden is gebleken dat er draagvlak is voor het project bij:

o de dorpsraad Laar;
o inwoners van Laar en Laarveld;
o de exploitant van de commerciële horecavoorziening "Bee-j Bertje".

In het vervolgtraject zijn deze partijen actief betrokken bij het vormgeven van het
multifunctionele karakter van de nieuwe MFA.

Voorbeeldfu nctie en leereffecten voor toeko mst¡ g e p rojecten.
De leereffecten die uit dit project voortvloeien, hebben voornamelijk betrekking op:

o Participatie oemeenschap bij totstandkomino MFA: de multifunctionele invulling van de
accommodatie, voornamelijk het medegebruik van maatschappelijk groepen, komt tot
stand in nauw overleg met de gemeenschap. Het proces dat hieraan ten grondslag ligt,
kan als voorbeeld dienen voor toekomstige vergelijkbare projecten.

o Invullen duurzaamheidsambitie: er zijn legio mogelijkheden om invulling te geven aan
de duurzaamheidsambitie die de gemeente Weert nastreeft. Tijdens het ontwerpproces
is er voortdurend aandacht voor mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, de effecten
hiervan en kosten die hiermee gemoeid zijn. Uiteindelijke keuzes die in het kader van
dit project worden gemaakt, kunnen dienen als referentiekader voor soortgelijke
toekomstige projecten.

Planning
De realisatiefase van de MFA start in het 1e kwartaal 2015. De accommodatie wordt in het
medio 2016 opgeleverd.

Specifieke criteria
Dit project past binnen het aandachtsgebied "fysieke leefbaarheid"

Meervoudig gebruik en nieuwe functie
De fysieke voorziening wordt gebouwd voor meervoudig gebruik (basisonderwijs,
kinderopvang, wijk- / dorpsfunctie). De MFA wordt flexibel en toekomstbestendig ontworpen,
zodat omklappen naar een andere functie (bijvoorbeeld woningen) mogelijk is. De architect wil
in deze flexibiliteit voorzien door een gebouw te ontwerpen met een dragende buitenschil
(staalconstructie) en niet dragende binnenwanden.

Duurzaamheid
Het huidige verouderde schoolgebouw voldoet niet meer aan de duurzaamheidseisen van deze
tijd. Bij het ontwerp van de nieuwe MFA wordt aansluiting gezocht bij de gemeentelijke
duurzaamheidsambitie die is vastgelegd in het "beleidskader duurzame ontwikkeling".

Social Return
Op de aanbesteding van de bouw is het gemeentelijke aanbestedingsbeleid van toepassing.
Social Return maakt hiervan onderdeel uit. Dit betekent dat inzet plaatsvindt van één of
meerdere SROI-doel groepen.

Ga ra nti e mee rj a rig onderhoud
Het schoolbestuur Meerderweert is na ingebruikname verantwoordelijk voor de instandhouding
en het beheer van het schoolgebouw. Zij ontvangt hiervoor een vergoeding van het Rijk.
Hiermee zijn de meerjarige kosten voor beheer en onderhoud verzekerd.

4.9 P rojectorga n ¡sat¡e
Bij de ontwikkeling van de MFA Laar-Laarveld zijn de volgende kernpartners betrokken:
- Gemeenschap Laar/Laarveld
- StichtingMeerderWeert
- Hoera Kindercentra
- Gemeente Weert

Momenteel zijn de volgende (externe) adviseurs betrokken:
- Laride I Hart voor huisvesting (projectmanagement)
- Frencken Scholl architecten (architect)
Gedurende de ontwerpfase zullen hier partijen aan worden toegevoegd.
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5. FINANCIERING
Op basis van de beschikbare gegevens en huidige uitgangspunten kan onderstaande kostenraming
worden gemaakt. De genoemde bedragen in de kostenraming zijn inclusief BTW. De BTW is niet
verrekenbaar.

Tabel: Kostenraming (alle kosten incl. BTW)

Uit het budget voor onderwijshuisvesting is er dekking voor de (gedeeltelijke) sloop en de
nieuwbouw van de school (€ 823.035,00).
De kinderopvangaanbieder draagt bij in de kosten van het te renoveren gedeelte
(€ 100.000,00)
Voor de aanleg van extra parkeerplaatsen en de tijdelijke huisvesting van de school is nog
geen dekking (€ 165.790,00). Hiervoor zal aan de gemeenteraad een kredietvoorstel worden
aangeboden.
De investering in multifunctionaliteit en (extra) duurzaamheid willen we mogelijk maken met
Provinciale subsidie (351.440,00 -/- € 100.000,00 (bijdrage kinderopvang) = 25L.440,00).

Samenvattend worden de projectkosten als volgt gedekt

Gemeente Weert:
Hoera Kindercentra:
Provinciale subsidie:

€ 990.265,00
€ 100,000,00
€ 250.000.00
€ 1.340.265,00

Onderdeel Kosten incl.
BTW

Dekking

Sloookosten 395 m2 34.22 m2 15.097.00 Onderwiishuisvestino
Nieuwbouw t.b.v
onderwiis

623 m2 807.938,00 Onderwijshuisvesting

Renovatie bestaande
deel t.b.v. kinderopvang
en multifunctionaliteit

3L4 m2 960,00 m2 301.440,00 Bijdrage Kinderopvang
€ 100.000,00
Geen dekking voor
restant.

Extra investeringen t.b.v
duurzaamheid

50.000,00 Geen dekking

Aanleg extra
oarkeerolaatsen

4 stuks 1,250,00 st. 5.000,00 Geen dekking

Tijdelijke huisvesting
school voor één iaar

623 m2 230,00 m2 143.290,00 Geen dekking

Aanleg tijdelijk
soeelterrein

350 m2 50,00 m2 17.500,00 Geen dekking

Totaal 1.340.265.OO
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