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Raadsinformatiebrief leerlingenprognoses 2020

Voorstel

1.
2.

De concept leerlingenprognose 2020 voor de St. Jozefschool Altweerterheide
beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding
Eind maart heeft de gemeente het concept rapport 'leedingenprognose en ruimtebehoefte
basisonderwijs 2020' ontvangen. Het rapport wordt definitief zodra het door uw college is
vastgesteld. Dit gebeurt pas nadat het rapport met de schoolbesturen is besproken.
Voor de raadsvergadering van 15 april is een voorstel over de kindvoorziening
Altweerterheide in procedure gebracht. In dit voorstel is aan de raad toegezegd dat de
leerlingenprognose 2O2O voor de St. Jozefschool in Altweerterheide aan de raad zal
worden toegezonden als deze voor de raadsvergadering beschikbaar zou zijn.

Beoogd effect/doel
De leerlingenprognose 2020 voor de St. Jozefschool Altweerterheide conform toezegging
beschikbaar te stellen aan de raad.

Argumenten
1.1 De leerlingenprognose 2020 is aan de raad toegezegd.
De leerlingenprognose 2020 voor de St. Jozefschool in Altweerterheide is beschikbaar

Door toezending aan de raad kan deze bij de besluitvorming over de kindvoorziening
Altweerterheide betrokken worden.
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1.2 De leerlingenprognose 2020 geeft geen aanleiding tot bijstelling van het raadsvoorstel
over ele ki¡rdvaur ¿ietrirtg AlLwee¡ Le¡ l¡eide

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om binnen de kindvoorziening Altweerterheide een
'schooldeel' te realiseren van 527 m2 met een capaciteit van 65 leerlingen. Deze omvang
is gebaseerd op informatie uit de leerlingenprognose 2019. Deze laat een vrij stabiel
leerlingenaantal zien dat de komende 20 jaar schommelt tussen de 64 en 67 leerlingen.
De leerlingenprognose 2020 laat voor de komende 20 jaar eveneens een stabiel
leerlingenaantal zien. Het absolute aantal leerlingen is wel iets lager, namelijk tussen de
58 en 62.
Het voorstel dat in april door de raad wordt besproken, is een uitwerking van afspraken
die met Eduquaat zijn gemaakt na een lange periode van intensief overleg. De verwachte
afname in leerlingen, zoals geschetst in de leerlingenprognose 2020, geeft geen aanleiding
om de met Eduquaat gemaakte afspraken en bereikte overeenstemming ter discussie te
stellen. De ruimtelijke en financiële impact van de leerlingenprognose 202O op de omvang
van de kindvoorziening is namelijk zeer beperkt. Het zal in dat geval hooguit gaan om een
verkleining van het schooldeel naar een capaciteit van 60 leerlingen. Om een indruk te
geven betekent dit den opzichte van het huidige plan:
. een gebouw dat 25 m2 kleiner wordt;
¡ €€n investering die € 46.798,- lager wordt;
. een kapitaallast € t.I7O,- lager wordt.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
t\{tef van toefJd5sil19.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Ultvoerlng/evaluatie
De leerlingenprognose voor de St. Jozefschool wordt aan de gemeenteraad beschikbaar
gesteld en kan betrokken worden bij de besluitvorming over de kindvoorziening
Altweerterheide.
Gomm

unicatie/ participatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
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