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Hu isvestingsvraagstuk IKC Leu ken

Voorstel

Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met een permanente uitbreiding van het IKC Leuken tot 400

leerlingen.
2. Hiervoor een bouwkrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 494.618,15.
3. Een bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting ter

hoogte van € 27.275,5O.
4. De uit de adviespunten 2 en 3 voortvloeiende lasten te verrekenen met de reserve

huisvesting onderwijs.

Inleiding

Aan de gemeenteraad is toegezegd om voor de raadsvergadering van 28 juni 2018 een
voorstel in procedure te brengen over het oplossen van het huisvestingsvraagstuk van het
IKC Leuken. Bijgaand treft u dit voorstel aan.

Beoogd effect/doel

Oplossen van het huisvestingsvraagstuk van het IKC Leuken

Argumenten

1. Permanente uitbreiding van het IKC Leuken tot 400 leerlingen is de best passende
oplossing voor het huisvestingsvraagstuk.

2. Bekostiging vindt plaats op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs.

3. Op basis van onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs heeft
Meerderweert recht op een bijdrage voor uitbreiding van de eerste inrichting.
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Zie bijgevoegci raacisvoorstei voor een verciere toeiichting van cie argumenien

Kanttekeningen en risico's

De benodigde uitbreiding van het IKC Leuken is gebaseerd op de meest actuele
leerlingenprognose (2018). De leerlingenprognose is het beste constante instrument om
onderwijsvraag- en aanbod op elkaar af te stemmen. Echter, gebleken is dat de praktijk
vaak weerbarstiger is dan de prognose. Kleine schommelingen in de data die aan de
prognose ten grondslag liggen, kunnen grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van
een school. Dit risico blijft altijd aanwezig en dient geaccepteerd te worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kapitaallasl-en ter hoogte v¿rr € L6.487,27 (48 jaar afsclrrijving, rente L,25o/o)

van het krediet voor de uitbreiding van het IKC Leuken worden verrekend met de
reserve huisvesting onderwijs. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de
resterende afschrijvingsterm ijn van de oorspron kel ij ke i nvesterin g.

Het beschlkbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 20.00O,- (DJ'48t279)
maakt onderdeel uit van het door de raad beschikbaar te stellen bouwkrediet voor
de uitbreiding van het IKC Leuken.
De bijdrage voor de uitbreiding van de eerste inrichting ter hoogte van
€ 27.175,5O wordt ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs.

Uitvoering/evaluatie

De planvoorbereiding voor uitbreiding van het IKC Leuken is vooruitlopend op het
definitieve besluit door de raad reeds gestart. Hiervoor is door uw college een
voorbereidingskrediet van € 20.000,- beschikbaar gesteld. Doordat een groot gedeelte van
de voorbereiding al heeft kunnen plaatsvinden, kan het werk kort na de definitieve
kredietstelling worden aanbesteed en is het haalbaar direct na de zomervakantie te
starten met de realisatie. Ingebruikname is voorzien in maart 2019. Deze planning heeft
als voordeel dat er niet hoeft te worden voorzien in een tijdelijke oplossing voor het
huisvestingsvraagstuk voor de korte termijn (eerste helft schooljaar 20LB/2OL9).

Gom mun icatie/ participatie

De keuze voor een permante uitbreiding van het IKC Leuken tot 400 leerlingen en een
uitbreiding van de eerste inrichting voor 198 vierkante meter is in goed overleg met en
mct instemming van Meerderweert gemaakt.

Meerderweeft wordt middels een brief over het besluit van de raad geinformeerd

Overleg gevoerd met

Intern:

Mat van Meijl, beleidsadviseur afdeling OCSW.
Patricia Vos, financieel adviseur afdeling Financiën

Extern

Schoolbestu u r Meerderwee rt.
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