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Onderwerp
Huisvestingsvraagstuk Vrije school.

Voorstel
1.

2.

3.
4.

5.

In te stemmen met de huisvesting van de Vrije school met ingang van 1 augustus
2022 voor de duur van vijf jaren op de locatie van de voormalige Van Horne
kazerne.
Voor huisvesting van de Vrije school gedurende een periode van vijf jaar met
ingang van 1 augustus 2022 een huurbudget beschikbaar te stellen van maximaal
€ 48.500,00 op jaarbasis.
Een budget in 2022 voor diverse aanpassingen die voor rekening van huurder
komen beschikbaar te stellen ter hoogte van maximaal € 67.410,00.
Een eenmalige bijdrage 2022 op basis van 100 leerlingen beschikbaar te stellen
voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ter hoogte van
€ 147.240,00.
De lasten op basis van de beslispunten 2 t/m 4 te verrekenen met de reserve
huisvesting onderwijs (2022 € 234.860, 2023 t/m 2026 € 48.500 per jaar, 2027
€ 28.290).

Inleiding
Tijdens de vergadering van 2 juni 2021 heeft de raad het Plan van Scholen basisonderwijs
2022-2025 vastgesteld. In dit Plan van Scholen is voor Rijksbekostiging schooljaar 20222023 opgenomen een Vrije school ressorterend onder Stichting Pallas, Vrije scholen in
Midden en Zuid Nederland, te Uden.
Het plan en de opname van de Vrije school heeft per brief van 5 oktober 2021
goedkeuring verkregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hetgeen
betekent dat bekostiging zal plaatsvinden per 1 augustus 2022. Deze brief treft u aan als
bijlage.
Op 19 januari 2022 heeft Stichting Pallas een aanvraag ingediend voor huisvesting en
eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair.
Het ministerie heeft besloten de Vrije school te bekostigen voor het geven van onderwijs.
Omdat het de bekostiging betreft van een nieuwe school is als voorwaarde gesteld dat de
basisschool binnen 5 jaar vanaf de datum van ingang van bekostiging en voort gedurende
15 jaar daarna zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal van minimaal 200
leerlingen.
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Concreet betekent dit dat de school gedurende de periode van 5 jaar volgende op de
aanvangsdatum van 1 augustus 2022 moet groeien tot een leerlingenaantal van 200 en dit
vijftien jaar daaropvolgend in aantal moet vast houden.
De gemeente heeft zich met de opname van de Vrije school op het Plan van Scholen
verplicht in huisvesting te voorzien.
Voor huisvesting van de Vrije school is gezocht naar mogelijkheden van inpassing in
bestaande onderwijslocaties. Er is sprake van kleinschalige normatieve overcapaciteit
binnen het primair onderwijs. Het inzetten van deze kleinschalige normatieve
overcapaciteit is een belemmering voor de ontwikkeling welke de Vrije school in
leerlingenaantal moet ondergaan. Het is gewenst om de Vrije school ongehinderd te
kunnen laten groeien naar het aantal van 200 leerlingen. Om die reden is ervoor gekozen
tijdelijk in de huisvesting te voorzien door middel van het huren van een onderwijslocatie
op het terrein van de voormalige Van Horne kazerne.
Bijkomend voordeel van deze locatie is dat de Vrije school volledig gescheiden van andere
onderwijslocaties is gehuisvest en geen directe beïnvloeding van leerlingenstromen tot
gevolg heeft.
Over het gebruik van de onderwijslocatie op het terrein van de voormalige Van Horne
kazerne is overeenstemming bereikt met Stichting Pallas. De aanvaarding van het gebouw
is door Stichting Pallas bij brief van 28 april bevestigd. Deze brief treft u aan als bijlage.

Beoogd effect/doel
Het voorzien in huisvesting voor de Vrije school.

Argumenten
1.

Huisvesting van de Vrije school voor de duur van vijf jaren op de locatie van de
voormalige Van Horne kazerne.

De Vrije school start in principe met de instroom van peuters en kleuters. Daarmee vindt
een geleidelijke instroom van leerlingen plaats gedurende de jaren volgend op de
aanvangsdatum. Het op deze manier instromen van leerlingen betekent dat volgens de
prognoses jaarlijks een nieuwe behoefte bestaat aan huisvestingscapaciteit. Het is reëel
om bij de aanvang van de school al rekening te houden met de toekomstige
huisvestingscapaciteit. Hierin kan worden voorzien met de bestaande locatie.
Het huisvestingsvraagstuk richt zich op de periode van vijf jaar. De school moet binnen 5
jaar vanaf 1 augustus 2022 worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal van
minimaal 200 leerlingen. Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan zal de afweging
worden gemaakt om te voorzien in permanente huisvesting.
Het bereik van de Vrije school is geprognosticeerd vanuit een belangstellingspercentage.
Dit belangstellingspercentage zou beïnvloed kunnen worden indien de school te dicht nabij
een andere school voor primair onderwijs wordt gehuisvest.
De huisvesting van de Vrije school op de locatie van de voormalige Van Horne kazerne zal
naar verwachting geen directe beïnvloeding van leerlingenstromen tot gevolg hebben.
2.

Huur van het gebouw om te voorzien in huisvesting.

Bekostiging in huisvesting is gestoeld op de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs.
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Om in huisvesting van een school te voorzien kan de gemeente een gebouw beschikbaar
stellen. In deze dienen de huurkosten door de gemeente te worden gedragen. Het
schoolbestuur is verantwoordelijk voor de exploitatiekosten.
3.

Een investeringsbudget om te voorzien in huisvesting.

Het te huren gebouw vraagt voor voortzetting in gebruik enige aanpassingen. Deze zijn
gericht op de huisvesting van de school en het gebruik. De Vrije school zal gedurende de
periode dat IKC Altweerterheide op dezelfde locatie is gehuisvest onderwijs verzorgen op
de eerste verdieping. Dit vraagt aanpassing van de sanitaire ruimten en aanvullende
voorzieningen voor veiligheid en inrichting. Omdat het gebouw in huur is aanvaard in de
huidige staat ligt een verantwoordelijkheid ten aanzien van deze investeringen bij de
huurder. Bekostiging in huisvesting en daarmee ook de aanpassingen zijn gestoeld op de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De begroting van kosten treft u aan als
bijlage.
4.

Op basis van onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs heeft de Vrije
school recht op een bijdrage voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en
meubilair.

Een school heeft recht op inrichting met onderwijsleerpakket of met leer- en hulpmiddelen
voor zover deze niet eerder door de gemeente zijn bekostigd. Vanuit de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs bestaat bij een nieuwe school recht op bekostiging
opgebouwd uit een startbedrag en daarop een bedrag per vierkante meter
vloeroppervlakte.
Het startbedrag is een vaststaand bedrag. Het bedrag per vierkante meter
vloeroppervlakte is gekoppeld aan het aantal leerlingen dat de school bezoekt.
Voor nu wordt het aantal leerlingen dat de school gaat bezoeken gesteld op 100. Dit
aantal van 100 leerlingen heeft als basis gediend voor de berekening van de hoogte van
het bedrag voor de eerste inrichting. Mocht in tijd het aantal leerlingen 100 overstijgen
dan zal aanvullend een bedrag beschikbaar worden gesteld.

Kanttekeningen en risico’s
Het ministerie heeft als voorwaarde gesteld dat bekostiging afhankelijk is van het bezoek
van het wettelijk vereiste aantal van 200 leerlingen. Indien de school niet binnen vijf jaar
door 200 leerlingen wordt bezocht zal bekostiging van de school worden beëindigd. Met de
beëindiging van de bekostiging vervalt ook de verplichting vanuit de gemeente om te
voorzien in huisvesting.

Financiële, personele en juridische gevolgen
•

Huurkosten (€ 48.500 op jaarbasis):
2022: € 20.210 (5 maanden met als basis 48.500)
2023 t/m 2026 € 48.500 per jaar.
2027 € 28.290 (7 maanden met als basis 48.500).
Deze ramingen worden als exploitatiebudget opgenomen en in de betreffende
jaren verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

•

De diverse aanpassingen betreffen zowel kleine vervangingen (activeringen) als
onderhoud. Omdat de te activeren kosten lager zijn dan de ondergrens voor
activering (€ 25.000) wordt het volledige bedrag van € 67.410 als
exploitatiebudget 2022 geraamd.
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Ook dit bedrag wordt in 2022 verrekend met de reserve huisvesting onderwijs,
evenals het bedrag voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair.
Recapitulatie verrekening reserve huisvesting onderwijs:
2022 € 234.860 (€ 20.210 +€ 67.410 + € 147.240).
2023 t/m 2026 € 48.500 per jaar.
2027 € 28.290.
Uitvoering/evaluatie
De ontwikkeling van de Vrije school wordt gevolgd. Voor nu wordt een eerste inrichting
beschikbaar gesteld tot een aantal van 100 leerlingen. Mocht in tijd het aantal leerlingen
100 overstijgen dan zal aanvullend een bedrag beschikbaar worden gesteld. Op dat
moment zal geïnformeerd worden over de inschrijvingen en verwachtingen van het aantal
leerlingen.
Verwezen wordt naar de memo Huisvestingsvraagstuk Vrije school.

Communicatie/participatie
De externe informatieverstrekking zal plaatsvinden door stichting Pallas.
Stichting Pallas wordt geïnformeerd door middel van een brief.

Bijlagen
-

Beschikking Dienst uitvoering onderwijs, Ministerie van onderwijs en Wetenschap
d.d. 5 oktober 2021.
Brief Stichting Pallas aanvraag huisvesting en eerste inrichting d.d. 19 januari
2022.
Brief stichting Pallas aanvaarding gebouw d.d. 28 april 2022.
Begroting aanpassing gebouw 21 april 2022.
Concept-huurovereenkomst.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

drs. M.J.M. Meertens

de burgemeester,

mr. R.J.H. Vlecken
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1634579
Advies raadscommissie
-

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2022

besluit:
1.

2.

3.
4.

5.

In te stemmen met de huisvesting van de Vrije school met ingang van 1 augustus
2022 voor de duur van vijf jaren op de locatie van de voormalige Van Horne
kazerne.
Voor huisvesting van de Vrije school gedurende een periode van vijf jaar met
ingang van 1 augustus 2022 een huurbudget beschikbaar te stellen van maximaal
€ 48.500,00 op jaarbasis.
Een budget in 2022 voor diverse aanpassingen die voor rekening van huurder
komen beschikbaar te stellen ter hoogte van maximaal € 67.410,00.
Een eenmalige bijdrage 2022 op basis van 100 leerlingen beschikbaar te stellen
voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ter hoogte van
€ 147.240,00.
De lasten op basis van de beslispunten 2 t/m 4 te verrekenen met de reserve
huisvesting onderwijs (2022 € 234.860, 2023 t/m 2026 € 48.500 per jaar, 2027
€ 28.290).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 mei 2022,

De griffier,

De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

mr. R.J.H. Vlecken

