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Voorbereid i n gskred iet u itbre idi n g IKC Leu ken

Voorstel

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 20.000,- voor de
planvoorbereiding van de uitbreiding van het IKC Leuken.

2. Deze kosten ten laste te brengen van het raamkrediet.

Inleiding

ln 2Ot7 is het nieuwe Integrale Kindcentrum (IKC) Leuken geopend. Het IKC is gebouwd
om huisvesting te bieden aan 342 leerlingen. Al bij opening bleek het IKC te klein te zijn.
Het leerlingenaantal is sneller en forser gegroeid dan verwacht. Hierop had bij de
planvoorbereiding destijds niet geanticipeerd kunnen worden.

Sinds vorig jaar zijn gemeente en schoolbestuur Meerderweeft met elkaar in gesprek over
het oplossen van het huisvestingsvraagstuk. Afspraak was om de leerlingenprognose 2018
af te wachten en op basis daarvan een gefundeerd besluit te nemen over de best
passende oplossing. De prognose is sinds 28 februari 2018 beschikbaar en is reeds ter
informatie aangeboden aan uw college en de gemeenteraad. Inmiddels is de prognose ook
besproken met Meerderweeft .

De prognose laat voor het IKC Leuken een groei zien naar 400 leerlingen in 2020. Voor de
periode daarna (tot 2038) wordt een stabilisatie verwacht waarbij het aantal leerlingen
schommelt tussen de 397 en 406.

Beoogd effect/doel

Starten van de voorbereidingen die uiteindelijk moeten leiden tot een permanente
uitbreiding van het IKC Leuken.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

OCSW - Onderw¡js, Cultuur, Sport en Welzljn

Roel Deneer
(049s-s75454 )

drs. G.J.W. (Geert) Gabr¡ëls

B&W-voorstel:
DJ-48t279

Zaaknummer:
7t29

Publicatie:
r

Weert,
14 maart 2018

S

De directeur, akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

I

W

Fv,

W

PS

W

GG

w

MvdH

\J^ iú Y q lw44
I

In te vullen door het B&W secretariaat:
p Akkoord
n Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.:

Beslissing d.d.: ?e- o3. ?.otg Nummer:

n Niet akkoord
! Gewijzigde versie

tr A-stuk
! B-stuk
tr C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

ß



Argumenten

1.1. De prognose rechtvaardigt de keuze voor een permanente uitþreñing van het IKC
Leuken tot 400 leerlingen.

Met Meerderweert is afgesproken op grond van de leerlingenprognose 2018 een besluit te
nemen over de best passende oplossing voor het IKC Leuken. De prognose 2018 laat voor
het IKC Leuken eenzelfde beeld zien als de prognose 2017: een groeitot ca. 400

leerlingen waarna stabilisatie optreedt. Hiermee is de behoefte aan een permanente

capaciteitsuitbreiding voldoende aangetoond. Het overleg met Meerderweert heeft
geresulteerd in de conclusie dat de keuze om te voorzien in een permanente uitbreiding
tot 400 leerlingen gerechtvaardigd is.

Bijbouwen tot 400 leerlingen betekent ruimte voor 58 leerlingen extra; veftaalt in
oppervlakte is dit een uitbreiding van 292 m2. Dit is voldoende massa om een volwaardig
cluster (lokalen, verwerkingsruimte en natte ruimte) aan het gebouw toe te voegen. Voor
Meerderweert is dit belangrijk, omdat de aanbouw dan het meest efficiënt kan worden
geïntegreerd in het onderwijsconcept van het IKC.

1.2. Het voorbereidingskrediet is nodig om te kunnen starten met de planvoorbereiding.

Na het beschikbaar stellen van ccn voorbereidingskrediet kan met de planvoorbereiding
voor de uitbreiding van het IKC Leuken worden gestart. Bij positieve besluitvorming door
de gemeenteraad op 28 juni 2018 kan kort na de zomervakantie worden begonnen met de

daadwerkelijke realisatie. Oplevering en ingebruikname in maart 2019 is in dat geval

haalbaar.
Voordeel van dit traject is dat er niet hoeft te worden voorzien in tijdelijke huisvesting
vanaf het nieuwe schooljaar 2Ot8/2O19. Meerderweert kan en wil de huisvestingskrapte
tot het moment van oplevering oplossen binnen het huidige gebouw'

2. Er wordt voldaan aan de regels die gelden voor aanwending van het raamkrediet.

Uw college kan besluiten tot een voorbereidingskrediet ten laste van het raamkrediet van

maximaal€ 25.000,- per project. Hierbij moet er een redelijke veronderstelling zijn dat
ook daadwerkelijk een krediet aan de raad gevraagd zal worden. Tevens moet er een
giobale incjicatie ten groncisiag iiggen wat worcit nagestreeici err op iiasis waai'van een

afweging kan plaatsvinden.

Kanttekeningen en risico's

Het is uiteindelijk een bevoegdheid van de gemeenteraad om te besluiten over een

permanente uitbreiding van het IKC Leuken en hiervoor het benodigde normkrediet
(ca. € 500.000,-) beschikbaarte stellen. Een kredietvoorstel zal in procedure worden
gebracht voor de (eerstvolgende) raadsvergadering op 28 juni 2018.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het voorbereidingskrediet wordt in eerste instantie ten laste gebracht van het
raamkrediet. Bij de definitieve kredietaanvraag worden de voorbereidingskosten betrokken
en vloeit het geraamde bedrag van het voorbereidingskrediet weer terug naar het
raamkrediet. In het geval dat er geen definitieve kredietaanvraag volgt, moeten de

voorbereidingskosten binnen de exploitatie opgevangen worden. Dekking uit budget
onderwijshuisvesting ligt dan voor de hand.
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Uitvoering/evaluatie

De planvoorbereiding voor uitbreiding van het IKC Leuken wordt door of in
opdracht van Meerderweert uitgevoerd. De kosten kan Meerderweert op
factuurbasis declareren bij de gemeente en komen ten laste van het
voorbereidingskrediet tot een maximum van € 20.000,-.
Voor de raadsvergadering van 28 juni 2018 wordt een (krediet)voorstel voorbereid
voor de permanente uitbreiding van het IKC Leuken.
Bij positieve besluitvorming door de raad wordt de uitbreiding na de
zomervakantie 2018 in opdracht van Meerderweeft aanbesteed en gerealiseerd.
Ingebruikname is voorzien in maart 2019.
Er hoeft niet te worden voorzien in een tijdelijke oplossing voor de korte termijn
(eerste helft school jaar 2Ot8/20 L9).

Com mu n icatie/ pa rticipatie

. Meerderweert wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief.
¡ De gemeenteraad wordt geinformeerd via de TILS lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:
Patricia Vos, afdeling financiën

Extern:
Henk Jabben, Meerderweert
Bart Caris, directeur IKC Leuken

Bijlagen:

a

a

a
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Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Voorbereid in gskred iet u itbreidin g IKC Leu ken

7129/48L652

Geacht bestuur,

Op 20 maart 2018 hebben wij een besluit genomen over het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet voor de planvoorbereiding van de uitbreiding van het IKC Leuken.
In deze brief leest u ons besluit.

Voorbereidi n gskrediet
Wij hebben besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 20.000,-
voor de planvoorbereiding van de uitbreiding van het IKC Leuken tot 400 leerlingen. Uw
schoolbestuur is verantwoordelijk voor de planvoorbereiding. Kosten die u hiervoor
maakt, kunt u op factuurbasis bij ons declareren.

Gezamenlij ke conclusie
Wij zijn met u van mening dat een permanente uitbreiding de best passende oplossing is
om het huisvestingsvraagstuk van het IKC Leuken op te lossen. Wij beseffen dat de
krapte in de huisvesting de komende maanden verder zal toenemen. Daarom vinden wij
dat u spoedig moet kunnen starten met de planvoorbereiding die uiteindelijk moet leiden
tot een permanente uitbreiding van het gebouw. Om deze reden hebben wij,
vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad, besloten u een
voorbere id in gs kred iet besch ikbaar te stellen.

Vervolgtraject
Over het vervolgtraject hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

. U gebruikt de komende maanden voor de planvoorbereiding van de permanente
uitbreiding van het IKC Leuken tot 400 leerlingen. Dit betekent ruimte voor 58
leerlingen extra; veftaalt in oppervlakte is dit een uitbreiding va 292m2.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L40495 of (0495) 57 50 00 - E-mail:gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



a Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om te besluiten over een
permanente uitbreiding van het IKC Leuken en hiervoor het benodigde
(normJKreolet oescnlKDddr Le Steilef r. tren Kf eureLvuursLcr ¿dr ilr Pf uucuulc
worden gebracht voor de (eerstvolgende) raadsvergadering op 28 juni 2018. Het
voorbere id ings kred iet wo rdt betrokken bij de def i n itieve kred ietstell in g.

Bij een positief besluit door de gemeenteraad kan kort na de zomer gestart
worden met het realiseren van de uitbreiding. Oplevering en ingebruikname in
maart 2019 is in dat geval haalbaar.
Werken volgcns bovengenoemd vervolgtraject heeft als voordeel dat niet hoeft te
worden voorzien in tijdelijke huisvesting vanaf het nieuwe schooljaar 2018/2079.
U kan en wil de huisvestingskrapte tot het moment van oplevering oplossen
binnen het huidige gebouw.

a

a

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Roel Deneer van de afdeling Onderwijs
Cultuur Sport en Welzijn. U bereikt hem op telefoonnummer (0495) 545 454 of via e-
mail r. deneer@weert. n L

Met vriendelij ke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

Bijlagen
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