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GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Intentieovereenkomst en Progra m ma van Eisen Kindcentru m Altweerterheide.

Voorstel

1' Het Programma van Eisen (PvE) voor het Kindcentrum Altweerterheide vast te
stellen.

2. Een intentieverklaríng tussen Eduquaat, stichting verbreding Basisschool
Altweerterheide en gemeente voor het Kindcentrum Altweerterheide aan te gaan

3. Wethouder Gabriëls te machtigen tot het ondertekenen van de intent¡everklaring

Inleiding

Voorzien ingenpla n
In september 2017 heeft de gemeenteraad het voozieningenplan Altweerterheide
vastgesteld. Onderdeel van het voorzieningenplan is de basisschool St. Jozef , waarvoor de
ontwikkelingsrichting 'behoud school en waar mogelijk versterken functie'is opgenomen
met daarbij als richtinggevende uitgangspunten dat de verbreding:

. een kleinschalig karakter kent;

. een aanvulling ís op en niet concurrerend is met het bestaande aanbod;r wordt ingevuld binnen bestaande (normatieve) leegstand van de school;. in goed overleg met omwonenden tot stand komt;
¡ wordt gerealiseerd binnen bestaande kaders van het bestemmingsplan.

Planning
Bij vaststelling van het voorzieningenplan is een planning overlegd waarbinnen de plannen
voor de school door een projectgroep met daarin schoolbestuur Eduquaat, Stichting
Verbreding Basisschool Altweerterheide, dorpsraad Altweerterheide en de gemeente
zouden worden uitgewerkt. Deze planning is op hoofdlijnen:

. okt 'L7 - feb'18: opstellen Programma van Eisen (pvE)
¡ rrrt '18 - okt '18: ontwerpfase (ruimtelijke veftaling PvE door architect). 2019: voorbereiding en realisatie.
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De planning is te ambltieus gebleken. Daarom heeft de projectgroep deze in onderling

overleg en met elkaars goedvinden bijgesteld. Dit is ook dc rcdcn dat het PvE nu pas ter

vaststelling aan uw college wordt aangeboden. Na vaststelling wordt gestart met de

ontwerpfase. Uitgangspunt is nog steeds dat in de loop van 2019 kan worden gestart met

de realisatie van het kindcentrum.

Stand van zaken
De projectgroep heeft overeenstemming bereíkt over functies die binnen het kindcentrum

Altweerterheide een plek moeten krijgen en taken en verantwoordelijkheden van de

betrokken partijen. Ðeze zijn vertaalcl naar een gezamenlijke visie (bijgevoegd)'

De gezamenlijke visie is het vertrekpunt geweest bij het opstellen van het PvE. Om de

gezamenlijke ambitie en afspaken te formaliseren is tevens gekozen voor het

ondertekenen van een intentieverklaring.

Bcoogd effect/doel

Vaststellen van het Programma van Eisen en akkoord gaan met de ¡nhoud van de

íntentieverklaring tenelnde te kurlrletl st¿rLetr tnet de ontwerpfase.

Argumenten

1. Een akkoord van alle betrokken partijen over de inhoud van het Programma van

Eisen is belangriik voor het vervolgtraiect.

In het pvE liggen de kaders vast die als vertrekpunt dienen bij het vormgeven van

het ontwerp van het kindcentrum. Belangrijk om specifiek te benoemen is dat

behoud van het bestaande schoolgebouw uitgangspunt is, waarbij wordt ingezet

op een ievensverlenging van 60 jaai- (zgn. vernieuwbou'rv). Dit betekent dat de

gemeente op grond van onderwijswetgeving in ieder geval verantwoordelijk is voor

bekostiging van de onderwijsfunctie. Deze is voor¿ien op 500 m2, wat gelijk staat
aan huisvesting van ca. 60 leerlingen en te verantwoorden is op basis van de te

verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren. Verder

conflicteren de kaders die in het PvE zijn opgenomen niet metde uitgangspunten
die door de raad zijn vastgesteld bij vaststelling van het voorzieningenplan'

Z. Door ondertekening van de intentteverklartng committeren betrokken partiien ziclt

formeel aan een voortzetting van het traiect volgens de afspraken die in de

projectgroeP ziin gemaakt.

De in cle projectgroep gemaakte afspraken hebben geen status zolang deze niet

door de daartoe bevoegde personen of organen zijn bekraclrtigd. Daarom is er een

intentieverklaring opgesteld waarin de belangrijkste afspraken zijn vastgelegd. Het

gaat in dit geval voornamelijk om afspraken over verantwoordelijkheden met

betrekking tot realisatie, exploitatie en bekostiging van het kindcentrum. Concreet

bctekent dit dat de gemeente:
o conform haar wettelijke verplichting verantwoordelijk is om te voozien in

onderwijsh u isvestin g ;

o bereid is om in het kader van leefbaarheid en sociale participatie de

benodigde 'extra plus' in het kindcentrum voor sociale en culturele

activiteiten te faciliteren'

3. Het ondertekenen van de verklaring valt onder bevoegdheid van de burgemeester'

Voorstel is om wethouder Gabriëls te machtigen tot het ondertekenen van de

verklaring.
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Kanttekeningen en risico's

Risico is dat één of meer betrokken partijen na vertaling van het PvE naar een
schetsontwerp (zie paragraaf 'uitvoering/evaluatie') concluderen dat verdere uitwerking /
uitvoering van de plannen niet haalbaar is op grond van de afspraken die zijn gemaakt. In
dat geval zullen betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan over een mogelijke
bijstelling van de plannen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Dit advies heeft geen financiële gevolgen. Ontwerpkosten zijn pas aan de orde bij
opdrachtverlening aan een architect. Dit is pas na afronding en beoordeling van de
schetsontwerpen (zie paragraaf 'uitvoering/evaluatie'). Indien nodig zal op dat moment
een voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten laste van het
raamkrediet aan uw college worden aangeboden.

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling van het PvE en ondeftekening van de intentieovereenkomst door alle
betrokken partijen start de ontwerpfase. Drie à vier architecten worden uitgenodigd het
PvE te veftalen naar een schetsontwerp (inclusief kostenraming) waarbij behoud van de
bestaande school (vernieuwbouw) uitgangspunt is. De opdracht wordt weggezet op basis
van 'no cure no pay'. Op basis van de schetsontwerpen en kostenramingen wordt getoetst
of de realisatie van het kindcentrum zoals beschreven in het PvE en op grond van de
afspraken die in de intentieovereenkomst zijn vastgelegd, voor alle partijen haalbaar is. Is
dit het geval, dan wordt er één architect gekozen waarmee de ontwerpfase verder wordt
vormgegeven. Is dit niet geval dan gaan partijen met elkaar in gesprek over een
mogelijke bijstelling van de plannen.

Commun icatie/ participatie

Het PvE en de intentieovereenkomst zijn het resultaat van intensief overleg tussen
Eduquaat, Stichting Verbreding Basisschool Altweefterheide, gemeente en dorpsraad.
Daarnaast is ook afstemming gezocht met overige belanghebbenden zoals de exploitanten
van de Paol en de Schuttershoeve, omwonenden en medewerkers van de school. Dit door
middel van persoonlijke gesprekken, een informatieavond voor medewerkers en een
informatieavond voor dorpsbewoners.

De gemeenteraad wordt geÏnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern
a

Extern

Bijlagen:

. Visie Kindcentrum Altweerterheide

. Programma van Eisen

. Intentieverklaring

a

a

Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur afdeling OCSW

Schoolbestuu r Eduquaat
Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide
Dorpsraad Altweeft erheide
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