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Offerte 2019-2022 

  Veiligheid 

  Verkeer en vervoer 

  Economie 

  Onderwijs 

  Sport, cultuur en recreatie 

  Sociaal domein 

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Bedrijfsvoering 

  Dienstverlening 

 
 

Onderwerp  :  Aanvragen OHV | Huisvesting Basisonderwijs 

 

Betreft   :  FCL 44211120 / ECL 34000 

         FCL 44211120 / ECL 61000 en 61010 

 

Incidenteel / structureel 

 

  

Investeringsbedrag     € 195.000 

Afschrijvingstermijn      10 jaar  

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2019 2020 2021 2022 

Kapitaallasten (afschrijving) 19 19 19 19 

Kapitaallasten (rente 1,5%) 3 3 3 2 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -21    

Overige) exploitatielasten 16 16 16  

Dekking: 

Inzet huidige kapitaallasten 

Bijdrage derden 

    

Te dekken 17 38 38 22 
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Algemene toelichting 

Schoolbesturen hebben de mogelijkheid om een aanvraag 

voor een voorziening in de onderwijshuisvesting in te 

dienen. Dit is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen 

huisvesting onderwijs. Een 2-tal schoolbesturen heeft een 

aanvraag ingediend. 

 

 

Investeringen 

 

  

OLP De Wijde Wereld 
 

€       109.592 

OLP vrije school De Zevenster 
 

€         85.202 

Totaal investeringen 

 

€      194.794 

  

 

Incidentele kosten 

 

 2019, 2020  

 en 2021 

Jaarlijkse bijdrage in huurkosten vrije 

school De Zevenster (3 jaar) 

€       16.000 

Totaal incidentele kosten per jaar 

 

€       16.000 

  

 

Nadere toelichting investeringen 

 

OLP De Wijde Wereld 

Bij de stichting (oprichting) van De Wijde Wereld in 2011 is 

door de gemeente een normbudget beschikbaar gesteld 

voor de eerste inrichtingskosten en Onderwijs Leer 

Pakketten (OLP) voor De Wijde Wereld voor 12 groepen. Op 

basis van de leerlingentelling per 1 oktober 2017 en de 

leerlingenprognoses blijkt verdere groei van De Wijde 

Wereld structureel van aard. De aanvraag van school-

bestuur KIEM inzake wettelijke eerste inrichtingskosten 

voor groepen 13, 14 en 15 van De Wijde Wereld is op basis 

van deze kengetallen gerechtvaardigd. 

 

OLP vrije school De Zevenster 

In 2017 heeft de gemeente een normbudget beschikbaar 

gesteld voor de eerste inrichtingskosten en Onderwijs Leer 

Pakketten (OLP) voor de 6e groep van vrije school De 

Zevenster. Op basis van de leerlingentelling per 1 oktober 

2017 en de leerlingenprognoses blijkt verdere groei van 

De Zevenster structureel van aard. De aanvraag van 

schoolbestuur Pallas inzake wettelijke eerste inrichtings-

kosten voor de 7e en 8e groep is op basis van deze 

kengetallen gerechtvaardigd.  
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Nadere toelichting incidentele kosten 

 

Bijdrage in huurkosten vrije school De Zevenster 

Het aantal leerlingen van De Zevenster groeit structureel. 

De opening van een nieuwe schoollocatie van school-

bestuur Pallas in Oss in de zomer van 2017 heeft geen 

invloed gehad op de groei van De Zevenster in Uden. 

 

Afgelopen jaren is er in goed overleg met schoolbestuur 

Pallas een tijdelijke maatwerkoplossing gevonden. Het 

schoolbestuur huurt een ruimte in het leegstaande, 

aangrenzende pand van Area. De gemeente draagt bij in 

de huurkosten: ad. € 8.000 per groepsruimte.  

 

In deze periode is ook duidelijk geworden dat De 

Zevenster blijft groeien. Het schoolbestuur huurt daarom 

de komende jaren twee groepsruimtes om hun 7e en 8e 

groep te kunnen huisvesten. De bijdrage van de gemeente 

in de huurkosten wordt daarmee € 16.000 (2 * € 8.000) 

per jaar, voor de komende drie jaren. Daarmee wordt 

voldaan aan wet- en regelgeving. 

 

Verder blijkt dat Area geen herbestemming van hun 

leegstaande pand voorziet. De gemeente gaat samen met 

schoolbestuur Pallas in gesprek met Area om naar de 

mogelijkheden van het pand te kijken.  

 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

Bovenstaand voorstel draagt bij aan een aantal belangrijke 

speerpunten uit het Coalitieakkoord gemeente Uden 

2018-2022 ‘Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je 

blijven!’ 

 

- We zetten in op Integrale KindCentra (IKC) en het 

Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Dit laatste is handvat voor 

de vervangingsopgave van schoolgebouwen. 

- We stimuleren scholen om aantrekkelijke schoolpleinen 

te realiseren. 

- Verder is het van belang om te voldoen aan wet- en  

regelgeving met betrekking tot onderwijshuisvesting 

(Verordening OHV) en te voorzien in voorzieningen in de 

huisvesting van het onderwijs in de gemeente Uden. 
 

 


