
E
+¡to

IL

Ër¡r> GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Aanvullend krediet uitbreiding IKC Leuken

Voorstel

De gemeenteraad voor te stellen om een aanvullend bouwkrediet van € 3L.47O,55
beschikbaar te stellen aan Meerderweert voor de uitbreiding van het Integraal
Kindcentrum Leuken en de hieruit voortvloeiende lasten te verrekenen met de reserve
huisvesting onderwijs.

Inleiding

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad besloten om voor de
uitbreiding van het Integraal Kindcentrum (IKC) Leuken een taakstellend bouwkrediet
beschikbaar te stellen van € 494.618,15. Van dit bouwkrediet moet het schoolbestuur
Meerderweert een uitbreiding realiseren van 292 vierkante meter waardoor de capaciteit
van het IKC Leuken wordt vergroot tot 400 leerlingen.

Een dag voor de raadsvergadering van 28 juni 2018 heeft Meerderweert de gemeente
laten weten dat het realiseren van de uitbreiding binnen het (toen nog beschikbaar te
stellen) taakstellende bouwkrediet onhaalbaar was. Desondanks heeft de gemeenteraad
destijds besloten tot beschikbaarstelling van het krediet, mede om vertraging te
voorkomen. Door uw college is destijds aangegeven dat samen met Meerderweert de
oorzaken van het tekort onderzocht zouden worden. Als een aanvraag voor een
aanvullend krediet verdedigbaar zou zijn, zouden we bij de gemeenteraad terugkomen. De
gemeenteraad heeft zich toen niet uitgesproken over het al dan niet honoreren van een
eventueel aanvullende kredietaanvraag.

In de periode na 28 juni 2018 heeft er meermaals op zowel ambtelijk als bestuurlijk
niveau overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het schoolbestuur Meerderweeft
Tijdens deze overlegmomenten is samen met het schoolbestuur gekeken naar de
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bouwplannen en is onder andere beoordeeld of een aanvullende kredietaanvraag in dit
specifieke geval verdedigbaar is. Dit bleek het geval, waarna Meerderweert een
aanvullende kredietaanvraag heeft voorbereid en deze op 16 november 2018 heeft
ingediend.

Parallel aan de overleggen is Meerderweert gestart met het realiseren van de uitbreiding.
Meerderweert is zich ervan bewust dat de bouw volledig moet worden afgerond, ook als de
gemeenteraad besluit geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Beoogd effect/doel

Het naar redelijkheid en billijkheid beschikbaar stellen van een aanvullend bouwkrediet
voor de uitbreiding van IKC Leuken.

Argumenten

Meerderweert moet als gevolg van specifieke omstandigheden extra kosten maken die n¡et
binnen het beschikbaar gestelde normatieve bouwkrediet opgevangen kunnen worden.

Zie toelichtin g raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het aanvullende bouwkrediet voor de realisatie van de uitbreiding ter hoogte van
€ 31.470,55 heeft een jaarlast van € 906,- (47 jaar afschrijving tegen 0,75olo rente). Deze
jaarlast wordt ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs. De
afschrijvingstermijn is gebaseerd op de resterende afschrijvingstermijn van de
oorspronkelijke investering.

Duurzaamheid

Meerderweeft heeft in haar aanvraag om een aanvullend krediet aangegeven dat er,
ondanks de forse kostenoverschrijdingen, toch wordt geinvesteerd in extra
duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen en aardgasvrije installaties.

Uitvoering/evaluatie

Bij positieve besluitvorming door de gemeenteraad wordt aan Meerderweert een
aanvullend krediet van € 3!.470,55 beschikbaar gesteld. Er wordt in dat geval naar
redelijkheid en billijkheid bijgedragen aan het financiële tekort voor de uitbreiding.
Volgens de laatste planning wordt de uitbreiding in februari 2019 opgeleverd. Dit ongeacht
het besluit van de gemeenteraad om al dan niet een aanvullend krediet beschikbaar te
stellen.

Com m un icatie/ partici patie

Meerderweert informeren middels een brief/beschikking na besluitvorming door de
gemeenteraad.
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Overleg gevoerd met

Intern:
Patricia Vos, financieel adviseur afdeling Financiën

Extern:
Schoolbestu u r Meerderweeft

Bijlagen:

Aanvraag Meerderweert voor aanvullend krediet.
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