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Samenvatting
In de themabijeenkomst met de raad en de schoolbesturen op 27 september 2017 is het conceptplan inclusief de onderhandelbare opties voor locatiekeuzen en de financiële uitgangspunten
gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst ontstond positieve waardering en een breed draagvlak voor
het plan, zowel bij de schoolbesturen als bij de gemeente.
In de bijeenkomsten met de medezeggenschapsraden, directeuren, bestuurders en raden van
toezicht van beide schoolbesturen op 23 oktober 2017, waarbij ook de wethouder en het
projectteam van de gemeente aanwezig waren, ontstond eveneens draagvlak en energie voor een
voortvarende aanpak bij personeel van de betrokken scholen en vertegenwoordigers van de
medezeggenschapsraden.
Beslispunten
Het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018 - 2028 (SHP) vaststellen;
de aanvullende structurele kosten voor het SHP, groot € 72.500,=, opnemen in de voorjaarsnota
2018.
Inleiding
Conform de procesplanning is het concept-plan opiniërend voorgelegd aan de commissie Burgers
op 27 november jl. De reactie op de insprekers en de door de commissie geuite wensen en
bedenkingen is samengevat in een notitie die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. Deze notitie en
de definitieve tekst van het SHP zijn besproken met de bevoegde schoolbesturen in een “op
overeenstemming gericht overleg OOGO” op 11 december 2017. De schoolbesturen hebben
ingestemd met het SHP.
Wat willen we bereiken
De kernboodschap is: 4 scholen voor de kern van Asten en behoud van de scholen in Ommel en
Heusden.
Wat gaan we daarvoor doen
Het SHP, als bedoeld in artikel 95 van de Wet primair onderwijs (WPO), wordt vastgesteld door de
gemeenteraad, na overleg met de betrokken schoolbesturen. Voor de bevoegdheden van de
medezeggenschapsraden en de raden van toezicht van de scholen verwijzen wij u naar de bijlage.
Na vaststelling van het SHP vindt een verdere uitwerking in deelplannen voor de uitvoering en
realisatie plaats.
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Mogelijke alternatieven
Geen.
Risico’s
Het proces van de scholen is verder gegaan met het organiseren van bijeenkomsten voor ouders.
De resultaten van dit proces zijn positief.
Natuurlijk zijn er altijd onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling van bouwkosten.
Deze vragen en risico’s worden behandeld in bijgaande notitie.
Communicatie
Zie bijgaande procesplanning.
Wat mag het kosten
Voorgesteld wordt om de financiële uitgangspunten in de bijlage vast te stellen.
Uitgaande van deze uitgangspunten bedragen de aanvullende structurele kosten voor het SHP
€ 72.500,=.
Ook moeten er kosten worden gemaakt voor de aankoop van grond. Op grond wordt niet
afgeschreven, dus dit brengt geen structurele lasten met zich mee.
Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor het afwaarderen van de boekwaarde van de bestaande
scholen en sloopkosten. Daar tegenover staat een opbrengst bij de verkoop van de grond op de
vrijvallende locaties (ca. € 2 miljoen).
De precieze financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt wanneer de uitvoeringsplannen
concreter zijn en de grondexploitaties gemaakt zijn. Deze plannen worden te zijner tijd aan u
voorgelegd. De aanvraag voor de kredieten gebeurt op dat moment.
De noodzakelijke investeringen voor de voorschoolse voorzieningen worden gedekt door de
huuropbrengsten.
Wij adviseren u de aanvullende structurele kosten voor het SHP, groot € 72.500,=, op te nemen in
de voorjaarsnota 2018.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
•
2017050101 tekst SHP
•
2017039400 financieel advies
•
2017039295 presentatie SHP
•
2017039300 procesplanning
•
2017039357 bevoegdheden MR en RvT
•
2017047710 notitie reactie insprekers en wensen en bedenkingen commissie Burgers

p.baudoin@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente
Asten 2018-2028

Dagtekening:

Agendanummer:

30 januari 2018

18.01.05

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
12 december 2017 met zaaknummer 2017047712;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 15 januari 2018;

besluit:

1.
2.

het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018 - 2028
(SHP) vast te stellen;
de aanvullende structurele kosten voor het SHP, groot € 72.500,=, op te nemen in
de voorjaarsnota 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
30 januari 2018.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

