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Onderwerp

Onderwijsru imte basisschool Sint lozef Altweefte rheide.

Voorstel

In te stemmen met de verhuur van 10,6 vierkante meter onderwijsruimte in de
basisschool St. Jozef Altweerterheide ten behoeve van slaapruimte per 1 april 2018.

Inleiding

In de Verordening voozieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert 2016 is geregeld
dat normatief leegstaande ruimten binnen schoolgebouwen verhuurd mogen worden.
Indien een schoolbestuur een ruimte wenst te verhuren, is hiervoor vooraf toestemming
van uw college nodig. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Op 15 januari 2018 heeft Stichting Eduquaat uw college een brief gestuurd. Hierin vraagt
Eduquaat toestemming voor het verhuren van 10,6 vierkante meter onderwijsruimte in de
basisschool St. lozef in Altweefterheide. De ruimte zal worden ingericht als slaapkamer en
verhuurd worden aan de Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide (SVBA) voor de
huisvesting van kinderopvang voor de doelgroep O-2 jaar.

Beoogd effect/doel

Faciliteren van de beoogde verbreding van de basisschool St. Jozef met aanbod voor de
doelgroep O-2 jaar.
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Argumenten

1.1 Verhuur is mogelijk binnen de normatieve leegstand in de school

Basisschool St. Jozef kent een normatieve leegstand van ca. 300 vierkante meter (stand
per 1-1-2017). Binnen deze normatieve leegstand kan ruimte worden gevonden voor het
inrichten van een slaapkamer zonder dat dit conflicteert met het onderwijsgebruik.

1.2 De ontwikkeling sluit aan bij de beoogde verbreding van de basisschool

Op dit moment zitten de paftners Eduquaat, SVBA, dorpsraad Altweerterheide en
gemeente in een traject dat moet leiden tot een toekomstbestendige kindvoorziening in
Altweerterheide op de plek van de basisschool. Dit tra_iect is voortgekomen uit het
voozieningenplan Altweerterheide dat op 20 september 2017 door de gemeenteraad is
vastgesteld. In 2018 worden de plannen voor de kindvoorziening voorbereid. Uitvoering is
gepiand in 2019.

SVBA is sinds 2005 de vaste partner van Eduquaat als het gaat om het aanbieden van
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. SVBA wil nu al, vooruitlopend op de
realisatie van de kindvoorziening in 2019, haar aanbod in het schoolgebouw uitbreiden
voor de doelgroep 0-2 jaar en heeft een ondernemer bereid qevonden hierin te
participeren. Om te voldoen aan de wettelijke eisen dient een slaapkamer gecreëerd te
worden.

Aangezien een uitbreiding voor de doelgroep 0-2 jaar past binnen de door de paftners
ontwikkelde visie van de kindvoorziening, wordt geadviseerd hieraan medewerking te
verlenen.

7.3 Gemeente, Eduquaat en Stichting SVBA zijn het eens over de voorwaarden waaronder
toestemmi ng wordt verleen d.

De voorwaarden zijn:
. Op de verhuur van de ruimte zi¡n de voorwaarden van toepassrng zoals

opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Weert 2016 en de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), artikel 107 en 108.

. Mocht de verhuurde ruimte op grond van de WPO nodig zijn voor
onderwijshuisvesting, dient deze binnen 3 maanden nadat het gemeentebestuur
Eduquaat daaruan in kennis heeft gesteld, beschikbaar te komen.

. De kosten voor de benodigde aanpass¡ngen en inrichting van de ruimte komen
voor rekening van SVBA.

. Mocht de ruimte in het kader van de ontwikkeling van de kindvoorziening
Altweerterheide een andere functie krijgen, heeft SVBA geen recht op financiële
compensatie van de gedane investeringen.

. Ingangsdatum van de huur is 1 april 2018.

. Eduquaat betaalt aan de gemeente het huurtarief dat is vastgesteld voor verhuur
van onderwijsruimte. Dit is € 110,16 pervierkante meter per jaar (prijspeil 2OL7).
De totale huur voor 2018 bedraagt € 876,- (voorlopig o.b.v. prijspeil 2017 en 9
maanden vanaf 1 a ril 2018 . Het huuftarief wordt rl ks achteraf eïndexeerd
op basis van het consumenten prijs indexcijfer (CPI) van het CBS en gefactureerd.

Kanttekeningen en risico's

. Onzeker is of de ruimte die nu wordt ingericht als slaapkamer in de nieuwe
kindvoorziening deze functie kan behouden. Risico is dat de investering binnen
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afzienbare tijd teniet moet worden gedaan. Risicodrager SVBA accepteert dit
risico.
Voor het inrichten van een slaapkamer in de basisschool St. Jozef is een
omgevingsvergunning nodig. Eduquaat heeft deze bij de gemeente aangevraagd.
De procedure loopt nog. Toestemming van uw college om de ruimte te mogen
verhuren, zoals bedoeld in dit advies, is onder voorbehoud van het verkrijgen van
de benodigde vergunning. Dit voorbehoud wordt in de brief aan Eduquaat
opgenomen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In het verleden is besloten dat de gemeente bij verhuur van een onderwijsruimte een
kostendekkend tarief in rekening brengt bij het schoolbestuur. Hiermee worden de kosten
afgedekt die de gemeente kent voor onderwijshuisvesting. Het huurbedrag is vastgesteld
op € 110,16 per vierkante meter per jaar (prijspeil 2077) voor bestaande bouw. Omdat de
huurinkomsten worden verrekend met het budget voor onderwijshuisvesting zijn er geen
budgettaire gevolgen.
Het huurbedrag wordt jaarlijks achteraf geÏndexeerd op basis van het consumenten
prijsindex cijfer (CPI) van het CBS en gefactureerd.

Uitvoering/evaluatie

Commun icatie/ participatie

Eduquaat wordt geinformeerd over uw besluit door middel van bijgevoegde brief

Overleg gevoerd met

Intern:

Mat van Meijl, beleidsadviseur onderwijs afdeling OCSW
Monique Poell, beleidsadviseur afdeling OSCW, betrokken bij planontwikkeling
kindvoorzien ing Altweerterheide.
Patricia Vos, financieel adviseur afdeling Financiën

Extern

Eduquaat
SVBA

Bijlagen
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GEMEENTE vvEERT

Stichting Eduquaat
Postbus 10051
6000 GB WEERT

Weert, 1 maart 2018

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Verhuur onderwijsruimte basisschool St. Jozef Altweefterheide

34744/38L4L

Geachte heer Beaumont,

Op 15 januari 2018 heeft u ons een brief gestuurd. Hierin vraagt u ons toestemming om
een ruimte van 10,6 vierkante meter in de basisschool St. Jozef te Altweefterheide te
mogen verhuren aan Stichting Verbreding Basisschool Altweefterheide (SVBA). De ruimte
zal ingericht en gebruikt worden als slaapkamer. In deze brief leest u ons besluit.

Besluit
Wij geven u toestemming voor de verhuur van de ruimte (indicatief gemarkeerd op
bijgevoegde tekening) aan SVBA onder de volgende voorwaarden:

1. Op de verhuurvan de ruimte zijn de voorwaarden van toepassing zoals
opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Weert 2016 en de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), artikel 107 en 108.

2. Mocht de verhuurde ruimte op grond van de WPO nodig zijn voor
onderwijshuisvesting, dient deze binnen 3 maanden nadat het gemeentebestuur
u daarvan in kennis heeft gesteld, beschikbaar te komen.

3. De kosten voor de benodigde aanpassingen en inrichting van de ruimte komen
voor rekening van SVBA (conform uw afspraak met SVBA hierover).

4. Mocht de ruimte in het kader van de ontwikkeling van de kindvoorziening
Altweerterheide een andere functie krijgen, heeft u / SVBA geen recht op
financiële compensatie van de gedane investeringen.

5. Ingangsdatum van de huur is 1 april 2018.
6. U betaalt aan de gemeente het huuftarief dat is vastgesteld voor verhuur van

onderwijsruimte. Dit is € 110,16 per m2 (prijspeil 2017). De totale huur voor
2018 bedraagt€ 876,- (voorlopig o.b.v. prijspeil2OLT en 9 maanden vanaf 1

april 2018) Het huurtarief wordt jaarlijks achteraf geïndexeerd op basis van het
consumenten prijs indexcijfer (CPI) van het CBS en gefactureerd.

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



7. De verleende toestemming is onder voorbehoud van het verkrijgen van de
benodigde omgevingsvergunning die inmiddels door u is aangevraagd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Roel Deneer van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. U bereikt hem op telefoonnummer (0a95) 575 454
of via e-mail: r.deneer@weeft.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. rinkman
SecretaTis

Bijlagen Tekening gehuu
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