Vragen en antwoorden gecombineerde commissievergadering 22 april 2020

Agendapunt 9 Kindvoorziening Altweerterheide
Vragen Weert Lokaal
In de concept beschikking zijn kosten voor tijdelijke huisvesting opgenomen zijnde 64.000,-euro.
Dit bedrag is bedoeld voor leerling vervoer tijdens de nieuwbouw van de school doch niet voor de
huur van vervangende huisvesting. U stelt daarbij dat eventuele huur voor rekening van de
stichting zal komen.
Vraag
Heeft de Stichting Eduquaat binnen onder de stichting vallende scholen voldoende leegstand zodat
het onderwijsgedeelte, de kinderopvang en de BSO gezamenlijk daarin opgevangen kunnen
worden. Zo ja is deze over-ruimte dan beschikbaar op één locatie of moet deze verdeeld worden
over meerdere locaties? Molenakker wordt in het voorstel expliciet genoemd.
Antwoord
Binnen de OBS Molenakker kan voldoende ruimte vrijgemaakt / geclaimd worden om de functies
onderwijs en en eventueel ook opvang tijdelijk te huisvesten. Dit heeft echter niet de voorkeur van
Eduquaat.
Aan het schoolbestuur wordt verplicht gesteld om de klassen zodanig te bouwen dat deze geschikt
zijn voor eventuele latere bewoning, genoemd schoolwoningen.
Vraag
Wat zijn de meerkosten van het bouwen van schoolwoningen ten opzichte van normale
klaslokalen? Indien meerkosten zijn deze dan in het normbedrag van 1.893.176 opgenomen?
Antwoord
De eventuele meerkosten zullen in de volgende fase (ontwerpfase) inzichtelijk worden. Met
Eduquaat zijn wij overeengekomen dat dit hiervoor geen aanvullend budget beschikbaar gesteld
hoeft te worden door de gemeente.
Naast het onderwijsgedeelte van 527m2 bvo omvat het gebouw 150m2 bvo voor kinderopvang en
BSO en 100m2 bvo voor sociaal culturele doeleinden. Met name de 100 m2 voor sociaal culturele
doeleinden wordt als zeer krap gezien vanwege het verlies van bergruimte. Dit wordt geacht
opgelost te worden door flexibel gebruik van meerdere ruimten.
Vraag
Welke ruimten binnen het onderwijsgedeelte en eventueel kinderopvang /BSO worden geacht
ingezet te worden voor wederzijds medegebruik zodat de doeltreffendheid van alle ruimten, met in
het bijzonder het sociaal culturele gedeelte gewaarborgd wordt?
Antwoord
De visie op het totale gebouw is: multifunctioneel gebruik waar mogelijk, monofunctioneel gebruik
waar noodzakelijk. Ruimtes die zich in ieder geval lenen voor multifunctioneel / gemeenschappelijk
gebruik zijn de speelzaal, docentenkamer, keukenruimte en sanitaire ruimtes. De multifunctionele
inzet van het gebouw is echter niet begrenst tot deze ruimtes.

