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Onderwerp

Kennisgeving voorgenomen uitbreiding IKC Laar

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan Meerderweert als reactie op de
kennisgeving over een voorgenomen verdere uitbreiding van het IKC Laar.

Inleiding

In de brief van 22 augustus 2019 heeft Meerderweert de gemeente in kennis gesteld van
een voorgenomen verdere uitbreiding van het Integraal Kindcentrum (IKC) Laar. Na
realisatie van deze uitbreiding, die Meerderweert met eigen geld gaat betalen, moet het
IKC huisvesting kunnen bieden aan maximaal22S kinderen exclusief kinderopvang.

Meerderweert wil de trajecten voor de voorgenomen uitbreiding gaan opstarten.
Meerderweet schrijft in haar brief dat ze dit graag in samenspraak met onder andere de
gemeente doet. Ook stelt Meerderweeft in haar brief dat er alsnog een verzoek om
bekostiging gaat volgen op het moment dat het leerlingenaantal hiertoe aanleiding geeft.

Beoogd effect/doel

Reageren op de brief van Meerderweert teneinde inzicht te geven in de zaken waarmee
Meerderweert rekening moet houden bij de concretisering van de voorgenomen
u itbreid ing.
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Argumenten

De brief geeft inzicht in wat Meerderweert van de gemeente mag verwachten

a Meerderweert stelt in haar brief dat er een rechtmatig beroep op de gemeentelijke

a

iluP
het moment dat het leerlingenaantal hiertoe aanleiding geeft.

De gemeente is verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Met toepassing
van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weeft en
ieeriingenprognoses die jaariijks wc¡rcieri opgesieiti, kan wo¡'rjen bepaairj of een
school recht heeft op (bekostiging van) een uitbreiding. Hierbij wordt niet alleen
gekeken naar de (potentiële) groei van een school, maar ook naar andere factoren
zoals bijvoorbeeld leegstand in schoolgebouwen in de nabije omgeving.
Op basis van de laatst beschikbare leerlingenprognoses is een verdere uitbreiding
van het IKC Laar op dit moment onvoldoende te verantwoorden. Meerderweert
weet dit en heeft daarom ook geen verzoek tot bekostiging voor de gewenste
uitbreiding bij de gemeente ingediend. Het is niet vanzelfsprekend dat
Meerderweeft in de toekomst in aanmerktng komt voor bekostiging van de
ruitirreicting cjie nu met e¡gen geicl worcit betaaicj. Ook niet ais het aantai ieeriingen
verdertoeneemt. Indien er in de toek<¡rrrst een l.¡ekusligirtgsverzoek volgt, zal dit
op dat moment worden beoordeeld. Besluitvorming is uiteindelijk voorbehouden
aan de gemeenteraad.

Meerderweert wil graag in samenspraak met onder andere de gemeente de
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oenoolgoe traJecten voor oe rutrIrteruKe rfrvuilrfìg vdf r ue vuuf geiluilten utluf etuiltg
van het IKC Laar gaan opstarten.

Het gegeven dat de voorgenomen uitbreiding op dit moment niet voor bekostiging
in aanmerking komt, betekent niet dat dc gcmeente Meerderweert kan verbieden
te investeren in haar gebouw. In die zin is dus uitlegbaar dat de gemeente met
Meerderweert meedenkt in het traject dat uiteindelijk moet leiden tot de voor de

uitbreiding benodigde vergunningen. Alvorens de gemeente inhoudelijk in gesprek
kan gaan over de ruimtelijke invulling van de plannen is het nodig dat er door
Meerderweert eer¡ zo concree[ rnogelijke eerste uitwerking wordt gemaakt. Het is
hierbij van belang dat Meerderweert niet alleen kijkt naar het schoolgebouw, maar
naar de totale schoolomgeving.

Kanttekeningen en risico's

ñe namoonfa iç ver¡ntrryoorrieliik voor onderwiishrrisvestino- Het is niet aebrtlikeliik datee ye¡

het schoolbestuur zelf investeert in een uitbreiding van een schoolgebouw. De gemeente
kan het schoolbestuur echter niet verbieden hierin actie te ondernemen op het moment
dat er geen aanvraag tot bekostiging ligt. Het schoolgehouw en de ondergrond zijn
(juridisch) eigendom van het schoolbestuur. Het investeringsrisico ligt echter wel volledig
bij het schoolbestuur. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) behoudt de
gemeente het economisch claimrecht over het totale gebouw inclusief ondergrond. Dit
betekent dat het eigendom van het schoolgebouw en de ondergrond aan de gemeente
vervallen op het moment clat het schoolbesturrr blijvend ophoudt (een gedeelte van) het
gebouw of terrein voor de school te gebruiken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing
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Duurzaamheid

De schoolomgeving dient dusdanig te worden ingericht dat het fietsen en lopen naar
school wordt gestimuleerd.

Uitvoering/evaluatie

De antwoordbrief geeft inzicht in waar Meerderweeft rekening mee moet houden bij de
concretisering van de voorgenomen uitbreiding. Meerderweert is aan zet om een eerste
uitwerking te maken van de voorgenomen uitbreidingsplannen. Daarna komt de gemeente
pas in beeld.

Com municatie/ participatie

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

Overleg gevoerd met

Intern:

Dirk Franssen, programmaregisseur weginfrastructuur afdeling Openbaar Gebied
Roel Beunen, beleidsadviseur verkeer afdeling Ruimte en Economie
Lusan Korten, vastgoedprofessional afdeling Ruimte en Economie

Extern

Bijlagen:

Concept antwoordbrief
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