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AGENDA

• Scholen Leuken en Laar-Laarveld: 
Stand van zaken en begroting

• Het IKC: toelichting door Hoera Kindercentra en directies BS 
Leuken en BS St. Franciscus 

• Sfeerimpressies scholen Leuken en Laar-Laarveld

• Kennis en Expertise Centrum (KEC):
Stand van zaken en schetsontwerp

• Financiële consequenties onderwijshuisvestingsbudget.



SCHOLEN LEUKEN EN LAAR-
LAARVELD

STAND VAN ZAKEN EN BEGROTING

Roel Deneer



LEUKEN EN LAAR-LAARVELD - PROJECTPARTNERS

Kernpartners

Te huisvesten

Adviseurs

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD – HISTORIE / KADERS

3 juni 2013:
B&W besluit om te starten met de voorbereidingen 
voor de bouw van beide scholen. Uitgangspunten 
hierbij:

• Meerderweert treedt op als bouwheer

• Gemeente investeert alleen in school (normbudget), 
niet in kinderopvangvoorziening

• Geen gymzaal in Leuken

25 september 2013: 
Motie gemeenteraad: opdracht om met betrokken 
partijen te zoeken naar een oplossing voor realisering 
kinderopvang bij beide scholen.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD – HISTORIE / KADERS

14 februari 2014:
Raadsbesluit om de nieuwe school voor Laar-Laarveld 
te bouwen aan de Aldenheerd in Laar. Uitgangspunten 
hierbij:

• Renovatiemogelijkheden onderzoeken

• Flexibel gebouw ontwerpen

Coalitieprogramma 2014 - 2018:
Schoolgebouw moet meer worden gezien als 
algemene voorziening.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD – VRAAGSTUKKEN

• Realisatie kinderopvangvoorziening

• Normbudget versus ambitie Meerderweert

• Tijdelijke huisvesting

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD – REALISATIE   
KINDEROPVANGVOORZIENING

Uitgangspunt:

KOV is gewenst, maar gemeente investeert niet.

Oplossing: 

• Hoera Kindercentra bekostigt de KOV m2 in 
Leuken en Laar in ruil voor: 

• Eerste gebruiksrecht;

• Recht tot aanbieden kinderopvang zolang gebouw 
onderwijsfunctie heeft.

• Nadere afspraken worden in een overeenkomst 
tussen Meerderweert en Hoera vastgelegd.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD – NORMBUDGET VERSUS 
AMBITIE MEERDERWEERT (LEUKEN)

Prognoses 2014

Ambitie: realisatie 14-klassige basisschool

• ambitie is gelijk aan normatieve ruimtebehoefte 

• normbudget toereikend voor bouw sobere 14-
klassige basisschool

• “plus” realiseren d.m.v. externe gelden

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD – NORMBUDGET VERSUS 
AMBITIE MEERDERWEERT (LAAR-LAARVELD)

Prognoses 2014

Ambitie: realisatie 6-klassige basisschool

• ambitie is hoger dan normatieve ruimtebehoefte

• hoe extra gewenste m2 realiseren?

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


INVULLEN AMBITIE LAAR-LAARVELD

Oplossingsrichtingen financiering extra gewenste m2:

• Combinatie renovatie bestaande bouw en 
nieuwbouw

• Inzetten op provinciale subsidie (Leefbaarheid en 
Groen)

• Twee projecten gelijktijdig ontwikkelen

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD – TIJDELIJKE HUISVESTING

Uitgangspunt: inzetten bestaande leegstand.

• BS St. Franciscus Laar: 

• tijdelijk huisvesten bij OBS Molenakker

• BS Leuken: 

• Onderbouw: (incl. peuterspeelzaal) behouden op 
huidige locatie (Middelstestraat 79)

• Bovenbouw: tijdelijk huisvesten in Martinusschool  

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD – PLANNING

• 3e kwartaal 2014 – 2e kwartaal 2015: ontwerp en 
bouwvoorbereiding

• Nader te bepalen datum: kredietvoorstel

• 3e kwartaal 2015: start bouw

• 3e kwartaal 2016: oplevering schoolgebouwen

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


BEGROTING LEUKEN

Component Bedrag incl. BTW Dekking

Normbudget bouw 14-klassige basisschool (1.880 M2) 2.412.251,27 Onderwijshuisvesting

Kinderopvangvoorziening 260.000,00 Bijdrage Hoera

"plus" (multifunctionaliteit / duurzaamheid) PM Externe financiering

Sloopkosten en verhuiskostenvergoeding 196.295,50 Onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting 0,00 Onderwijshuisvesting

Totaal incl. BTW 2.868.546,77

Overige kosten

Inrichting openbare ruimte PM Prioriteitenbudget 2016

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


BEGROTING LAAR-LAARVELD

Component Bedrag incl. BTW Dekking

Normbudget bouw 4-klassige basisschool (623 M2) 978.152,54 Onderwijshuisvesting

Extra lokalen, multifunctionaliteit, flexibiliteit en 

duurzaamheid

250.000,00 Externe financiering

Kinderopvangvoorziening 130.000,00 Bijdrage Hoera

Sloopkosten en verhuiskostenvergoeding 122.791,25 Onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting 30.000,00 Onderwijshuisvesting

Archeologisch onderzoek 15.000,00 Onderwijshuisvesting

Totaal incl. BTW 1.525.943,79

Overige kosten

Inrichting openbare ruimte PM Prioriteitenbudget 2016

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


LEUKEN EN LAAR-LAARVELD

HET INTEGRAAL KINDCENTRUM (IKC)

Rudie Peeters

Bart Caris

Ans Hermans



HET IKC – HOERA KINDERCENTRA

• Toelichting IKC

• Waarom investeert Hoera Kindercentra?

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


HET IKC – LEUKEN EN LAAR

Op weg naar een integraal kind centrum

• Tot 2008 was basisschool Leuken alleen een school 
voor onderwijs aan kinderen tussen 4 en 12 jaar. 

• Aan de school is een peuterspeelzaal gekoppeld 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

• In 2008 werd onze school een brede school, met 
ook buitenschoolse opvang.

• Basisschool St. Franciscus heeft sinds 2013 een BSO 
en dagopvang voor 0-4 jarigen.

• Met de nieuwbouw in het vooruitzicht willen we 
beide scholen uitbouwen tot integrale kind centra.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


HET IKC – LEUKEN EN LAAR

• Professor Micha de Winter: pedagogische civil
society. 

• Een sterk netwerk van bekenden rondom het kind: 
ouders, school en buurt. De gemeenschap als totaal 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


HET IKC – LEUKEN EN LAAR

Kinderen ontmoeten

• Gezinnen zijn steeds kleiner. Maar ook familie 
wordt steeds kleiner. Kinderen komen in de 
thuissituatie minder in aanraking met anderen.

• In een integraal kindcentrum ontmoeten kinderen 
elkaar, wat bevorderlijk is voor het kunnen samen 
werken met anderen.

• Het kindcentrum is een plek waar kinderen een 
balans vinden tussen moeten en ont-moeten.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


HET IKC – LEUKEN EN LAAR

Wat is een IKC

IKC = Integraal Kind Centrum 

• Zorg en onderwijs onder één dak

• 0-12 (soms 13) jaar

• (Pedagogische) afstemming:

• peuters en kleuters

• Overdracht

• Afstemming thema’s

• Inzet van medewerkers.

• leerkrachten en BSO

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


HET IKC – LEUKEN EN LAAR

Professionals werken samen

• Afgelopen schooljaar heeft er een uitwisseling in 
personeel plaats gevonden tussen Hoera 
Kindercentra en BS Leuken. Een onderwijsassistent 
van Hoera heeft een half jaar ondersteuning 
geboden binnen de groepen 1 en 2.  Nu is ze 
werkzaam bij de peuterspeelzaal op BS Leuken.

• Door het IKC ontmoeten dus niet alleen kinderen 
elkaar, maar ook professionals zijn veel beter op 
elkaar afgestemd.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


HET IKC – LEUKEN EN LAAR

Op BS St. Franciscus wordt ruim een jaar 
samengewerkt met Hoera Kindercentra. Op dit 
moment zijn er al ongeveer 55 kinderen die van de 
nieuwe voorziening gebruik maken.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


HET IKC – LEUKEN EN LAAR

Ouders ontzorgen

• Voor ouders is een IKC een uitkomst.

• Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen op één 
plek gebracht en gehaald worden.

• Ouders kunnen van één pedagogische aanpak aan.

• Ouders weten dat de overdracht intern goed 
verloopt.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


HET IKC – LEUKEN EN LAAR

IKC Laar en IKC Leuken vormen het 
cement voor de wijk!

Op beide scholen urgentie voor 
nieuwbouw groot!

Uitnodiging om te komen kijken.

http://www.weert.nl/
http://www.weert.nl/


SCHOLEN LEUKEN EN LAAR-
LAARVELD

SFEERIMPRESSIES

Frans van Dongen



SFEERIMPRESSIES – SCHETSONTWERP IKC LAAR-LAARVELD

Locatie Aldenheerd



SFEERIMPRESSIES – SCHETSONTWERP IKC LAAR-LAARVELD

Uitgangspunt: 

Streven herbestemmen (deel) bestaand gebouw.

Realiseren 6 klaslokalen / multifunctionele ruimte i.p.v. 4 klaslokalen.



SFEERIMPRESSIES – SCHETSONTWERP IKC LAAR-LAARVELD



SFEERIMPRESSIES – SCHETSONTWERP IKC LAAR-LAARVELD



SFEERIMPRESSIES – SCHETSONTWERP IKC LAAR-LAARVELD



SFEERIMPRESSIES - SCHETSONTWERP IKC LEUKEN

Huidige basisschool Leuken



SFEERIMPRESSIES – SCHETSONTWERP IKC LEUKEN

Woonvisie Leuken



SFEERIMPRESSIES – SCHETSONTWERP IKC LEUKEN



KEC WEERT

STAND VAN ZAKEN

Mat van Meijl



KEC WEERT

AMBITIE gebaseerd op visiedocument. 

• Bijdragen aan draagkracht in regulier onderwijs en gezin.

• Bijdragen aan maatschappelijke participatie nu en in de

toekomst.

• Door (kortdurende) intensieve onderwijs-zorgtrajecten in het KEC 
maar zeker ook daarbuiten.



KEC WEERT

Samenwerkende partners: 

• Aloysius Stichting voor Onderwijs en Jeugdzorg

• Meerderweert

• Stichting De Wijnberg

• SSONML

• De Mutsaersstichting



KEC WEERT

Doelgroep:

kinderen met een specifieke leer- en/of ontwikkelingsvraag

Leeftijd:

0 t/m 23 jaar

Segment:

onderwijs en zorg

Aantal jongeren:

circa 320 in het KEC



KEC WEERT

Op welk niveau wordt gewerkt:

1. Bestuur: Samenwerking / rechtspersoon

2. Inhoud: Wijze van onderwijs- / zorguitvoering

3. Faciliterend: Oprichting van een gebouw op het inhoudelijk
concept



KEC WEERT

Bestuur: Samenwerking / rechtspersoon

• KEC in praktijk.
Processen / wet- en regelgeving / programma’s

• Juridische en personele zaken
Rechtspersoon en rechtspositie

• Financieël plan
Beheersing / bedrijfsvoering / ict / huisvesting



KEC WEERT

Inhoud: Wijze van onderwijs- / zorguitvoering

• Eén proces rondom het kind (één kind / één gezin / één plan) 

• Binnen KEC één organisatie met een gemeenschappelijke aansturing en 
gemeenschappelijke teams, waarbij personeel en middelen van de 
betrokken partners flexibel inzetbaar zijn voor het geheel. 

• Optimaal gezamenlijk gebruik van ruimten. De exploitatie, zowel 
personeel als middelen, is gemeenschappelijk. 

• Optimale relatie met en betekenis voor de omgeving, het bedrijfsleven, 
andere schoolbesturen en maatschappelijke organisaties.



Faciliterend: Oprichting van een gebouw op het inhoudelijk concept

• Één omgeving voor de leerling / cliënt

• Optimaal ingericht rond behoeften van de leerling / cliënt

• Flexibel programma (inhoud)

• Flexibel ruimtegebruik

• Een integraal team met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

• Doorgaande leer- en ontwikkellijn

• Optimale benutting van expertise en faciliteiten

• 60 tot 65 leerlingen

• Stam / niveau groepen en grote gemeenschappelijke ruimte

• Ruimte voor dagbehandeling: huiskamer en activiteitenruimte



KEC WEERT

SCHETSONTWERP

Mat van Meijl



KEC WEERT – LUCHTFOTO 



KEC WEERT – SITUATIESCHETS (MOGELIJKE TERREININRICHTING)



KEC WEERT – SITUATIETEKENING (POSITIONERING GEBOUW)



KEC WEERT – IMPRESSIES EXTERIEUR

project

onderdeel

schaal

datum

exterieur impressies

Aloysius stichting

1:375,62

1410

opdrachtgever

:

:

:

:

: KEC Weert

3D-01

A R C H I T E C T E N

03-10-2014



KEC WEERT – GEVELS

project

onderdeel

schaal

datum

voorgevel, linker zijgevel

Aloysius stichting

1:200

1410

opdrachtgever

:

:

:

:

: KEC Weert

SO-04

A R C H I T E C T E N

VOORGEVEL

LINKER ZIJGEVEL

03-10-2014



KEC WEERT – GEVELS 

project

onderdeel

schaal

datum

achtergevel, rechter zijgevel

Aloysius stichting

1:200

1410

opdrachtgever

:

:

:

:

: KEC Weert

SO-05

A R C H I T E C T E N

ACHTERGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

03-10-2014



KEC WEERT – BEGANE GROND

DOMEIN 1

SPORT

DOMEIN 2

HOOFDENTREE

 totaal bvo BG

3.273 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
40 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
41 m2

 entree
17 m2

 multi. leefgroep
58 m2

 stilte
10 m2

 spreek
10 m2

 spreek
10 m2

 concierge
17 m2

 wacht
14 m2

 spreek
15 m2

 sluis
20 m2

 speellokaal
104 m2

 berging speellokaal
18 m2

 sportzaal
308 m2

 berg.
36 m2

 kleed
19 m2

 wasruimte
9 m2

 kleed
19 m2

 toilet
6 m2

 lift
3 m2

 miva
4 m2

 wasruimte
9 m2

 verkeersruimte
39 m2

 berg.
3 m2

 toilet
6 m2

 toilet
6 m2

 douche/aankl.
6 m2

 berging smaak
9 m2

 centrale hal
205 m2

 00
3 m2

 00
3 m2

 00
3 m2

 teamkamer
52 m2

 plein
149 m2

 stamgroep
42 m2

 stamgroep
42 m2

 stamgroep
41 m2

 plein
149 m2

 stilte
10 m2

 spreek
10 m2

 spreek
10 m2

 leefgroep
57 m2

 slaapkamer
18 m2

 entree
17 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
40 m2

 toilet
2 m2

 toilet
5 m2

 kleed
19 m2

 fysio
18 m2

 wasruimte
9 m2

 wasruimte
9 m2

 kleed
19 m2

 ehbo
8 m2

 docent
16 m2

 kleed
9 m2

 verkeersruimte
27 m2

 toilet
6 m2

 berg.
2 m2

 berging
7 m2

 toilet
5 m2

 techniek
6 m2

 hal
52 m2

 ontmoeten
21 m2

 verkeersruimte
65 m2

 bad/wasruimte
6 m2

 WK
5 m2

 verkeersruimte
52 m2

 uitgifte
17 m2

 berg.
36 m2

 verkeersruimte
5 m2

 smaak
82 m2

 entree sport
14 m2

 berging
6 m2

 zithoek
10 m2

 zithoek
10 m2

 trap
11 m2

 berging
4 m2

 vaklokalen n.n.t.b.
297 m2

 berging
9 m2

 miva
4 m2

 toilet
7 m2

 sportzaal
308 m2

 berging
14 m2

 berging aula
14 m2



KEC WEERT – VERDIEPING 

DOMEIN 3

DOMEIN 4 DOMEIN 5

 totaal bvo VD

2.279 m2

 stamgroep
40 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
42 m2

 stamgroep
42 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
40 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
41 m2

 stilte
10 m2

 spreek
10 m2

 spreek
10 m2

 werkruimte experts
80 m2

 teamkamer
52 m2

 vide patio
32 m2

 vide
134 m2

 stilte
10 m2

 spreek
10 m2

 spreek
10 m2

 leefgroep
66 m2

 speelplein
149 m2

 speelplein
149 m2

 entree
11 m2

 entree
11 m2

 vide sportzaal
308 m2

 vide sportzaal
308 m2

 entree
14 m2

 vergader
17 m2

 directie
35 m2

 gezin
14 m2

 spreek
14 m2

 spreek
14 m2

 archief
10 m2

 repro
13 m2

 verkeersruimte
73 m2

 spreek
13 m2

 00
3 m2

 00
3 m2

 00
3 m2

 toilet
2 m2

 plein
151 m2

 act. ruimte
18 m2

 personeelsruimte
82 m2

 pantry + lockers
12 m2

 spel
14 m2

 wacht
13 m2

 bordes
26 m2

 bordes
16 m2

 bordes
27 m2

 toilet
5 m2

 toilet
5 m2

 act. ruimte
18 m2

 stamgroep
41 m2

 teamkamer
21 m2

 stamgroep
42 m2

 stamgroep
41 m2

 .
4 m2

 spreek
13 m2

 spreek
13 m2

 techniek
57 m2

 flex. therapieruimte
38 m2

 leefgroep
66 m2

 stamgroep
41 m2

 stamgroep
49 m2

 toilet
5 m2

 toilet
6 m2

 toilet
6 m2

 ortho
17 m2

 vergader
17 m2

 verkeersruimte
19 m2

 server
7 m2

 miva
4 m2

 verkeersruimte
30 m2

 verkeersruimte
10 m2

 berging
8 m2

 toilet
5 m2

 trap
11 m2

 lift
3 m2

 verkeersruimte
21 m2

 toilet
5 m2



KEC WEERT

M2 BVO Analyse

• maximaal m2 bvo conform pve en lokatie-onderzoek : 5546 m2

• huidige ontwerp : 5557 m2 bvo
• overdekte buitenruimtes :   325 m2 bvo
• totaal bvo : 5882 m2 bvo

• werkelijke overschrijding : 336 m2 bvo
• waarvan dus 325 m2 bvo overdekte buitenruimte !

Oorzaken
• meer nuttig oppervlakte in ontwerp, m.n. in praktijkcluster en domeinen
• twee flexibele ruimtes extra (voorheen 2 leefgroepen)
• meer ruimte in ontmoetingsruimte domeinen
• meer verkeersruimte in ontsluitingen sportcluster
• extra m2 t.b.v. flexibele uitbreidingsmogelijkheden



KEC WEERT

Tot nu toe:

• Intentie-overeenkomst en visiedocument – september 2013

• Ruimtelijk programma van eisen – september 2013

• Locatie onderzoek – september 2013

• Besluitvorming gemeenteraad – mei 2013: voorbereidingskrediet 
op voorwaarden

• Subsidie provincie Limburg

• Samenwerkingsovereenkomst partners

• Addendum samenwerkingsovereenkomst

• Voorbereidingsovereenkomst gemeente - partners



KEC WEERT

Planning:

• 8 oktober 2014: vaststellen schetsontwerp bestuurlijk overleg

• 19 november 2014: vaststellen voorlopig ontwerp en calculatie 
bestuurlijk overleg

• 5 december 2014: indienen voorlopig ontwerp en calculatie bij 
gemeente Weert

• eind 2014 / begin 2015: opstart definitief ontwerp, 
bestemmingsplan, aanbestedingsproces, bestek, bouwvergunning

• Januari / februari 2015: gemeenteraad i.v.m. definitief krediet

• oktober 2015: start bouw

• 1 januari 2017: KEC Weert operationeel



KEC WEERT

De volgende zaken maken deel uit van de besluitvorming door de 

gemeenteraad:

• Voorlopig ontwerp

• Calculatie van het voorlopig ontwerp

• Commitment van de partners om het KEC binnen de calculatie te 

realiseren

• Een realisatieovereenkomst

• Duidelijkheid over de toekomstige eigendomssituatie

• Het oprichten van een juridische entiteit voor de besluitvorming door 

de gemeenteraad

• Duidelijkheid van de partners over de positie van de leerlingen van 

SSONML binnen het KEC.



ONDERWIJS HUISVESTINGSBUDGET

ACTUALISATIE UITGANGSPUNTEN

Mia Aerdts



INHOUD

• Achtergrond / historie

• Weert nadeelgemeente

• Nieuwe ontwikkelingen / wijzigingen

• Cijfers en risico’s

• Hoe verder ?



ACHTERGROND / HISTORIE

• 1997: Decentralisatie huisvesting onderwijs van Rijk naar 
gemeente  gemeente Weert nadeelgemeente

• 2004: Nota Ruimte voor Sport & Onderwijs

• Actualisatie:

• 2007: nota en financiële uitgangspunten

• 2009: financiële uitgangspunten

• 2011: financiële uitgangspunten

• 2012: financiële uitgangspunten



GEMEENTE WEERT NADEELGEMEENTE

• Vanaf 1997 al duidelijk dat op termijn een probleem zou ontstaan 
doordat er veel geïnvesteerd zou moeten worden om de oude 
gebouwen te vervangen.

Daarom :

• Uitgangspunt budgettaire neutraliteit ingevoerd waardoor de 
aanvankelijke overschotten in de algemene uitkering in relatie tot 
de lasten in de reserve gestort werden.

• Reserve dient als buffer om voor- en nadelen op te vangen. 
Tegelijkertijd structurele verhoging van het budget doorvoeren.



NIEUWE ONTWIKKELINGEN / WIJZIGINGEN

• Vooralsnog geen rekening meer gehouden met opbrengsten 
vrijkomende onderwijslocaties.

• Bezuinigingen Rijk op middelen ten behoeve van 
onderwijshuisvesting € 699.058,--.

• Verantwoordelijkheid onderhoud naar schoolbestuur en daardoor 
korting op middelen onderwijshuisvesting € 424.659,--

• Verschuivingen in uitvoeringsprogramma investering voortgezet 
onderwijs en renovatie primair onderwijs.



GEVOLGEN WIJZIGINGEN

• Voor boekwaarde van investeringen in het verleden:
Deze boekwaardes moeten op basis van het BBV in één keer 
afgeboekt worden.

• Voor investeringen onderhoud gebouwen: 
Deze hoeven niet meer door de gemeente gefinancierd te 
worden.



FINANCIËLE CONSEQUENTIES

+ Jaarlijks lagere kapitaallasten door afboeking oude boekwaardes

+ Lagere kapitaallasten doordat toekomstige 
onderhoudsinvesteringen niet meer zullen opkomen

- Door afboeking oude boekwaardes in 2015 extra aanwending 
van de Reserve van € 2.221.115 waardoor buffercapaciteit wordt 
aangetast.

- Verschuiving in uitvoeringsprogramma waardoor de reserve 
zwaarder belast wordt in de eerste 5 jaar dan voorzien in 2012.

- Jaarlijkse verhoging van € 70.000 via prioriteiten moet vanaf 
2016 12 jaar doorlopen i.p.v. nu nog 10 jaar.



DE CIJFERS

lasten baten prioriteiten saldo Reserve

2014 3.557.477 4.397.913 840.436 5.487.934

2015 3.600.659 3.307.577 -293.082 6.438.128

2016 3.827.038 3.307.577 70.000 -449.461 4.052.694

2017 3.971.444 3.307.577 140.000 -523.867 3.684.286

2018 3.982.114 3.307.577 210.000 -464.537 3.234.106

2019 4.040.398 3.307.577 280.000 -452.821 2.834.251

2020 4.062.809 3.307.577 350.000 -405.232 2.438.116

2021 4.064.266 3.307.577 420.000 -336.689 2.081.646

2022 4.058.631 3.307.577 490.000 -261.054 1.786.590

2023 4.068.794 3.307.577 560.000 -201.217 1.561.268

2024 4.030.346 3.307.577 630.000 -92.769 1.391.277

2025 4.076.373 3.307.577 700.000 -68.796 1.326.333

2026 4.064.364 3.307.577 770.000 13.213 1.284.064

2027 4.085.016 3.307.577 840.000 62.561 1.322.958



VERLOOP RESERVE EN STRUCTUREEL BUDGET



RISICO’S

• Gevolgen renteontwikkeling; 1 % rente op boekwaarde is meteen 
meer dan € 410.000,-- aan lasten.

• Daling aantal leerlingen zal ook gevolgen hebben voor de 
verdeelmaatstaven bij de algemene uitkering waardoor daling van 
beschikbaar budget ontstaat.



Hoe verder ?

• Jaarlijks cijfers actualiseren op basis van de resultaten exploitatie 
onderwijshuisvesting

• Tussentijds beleidsuitgangspunten bijstellen bij gewijzigde 
omstandigheden ( bijvoorbeeld leerlingenaantallen )

• Na realisatie alle geplande investeringen ( verwachting 2020) is 
stabiel niveau van exploitatielasten bereikt

• Dan opnieuw evalueren en evt. plafond vaststellen voor reserve

• Hoogte plafond zou 1 keer jaarexploitatie (op basis van de 
berekeningen in 2020 ca. €4.000.000) kunnen zijn



VRAGEN ?


