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Aanvraag vervangende nieuwbouw De Zevenster Denekamp

Voorgesteld raadsbesluit
1.
Wij stellen de raad voor om op grond van artikel 3 van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Dinkelland een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar te stellen aan
schoolbestuur Stichting Konot voor planvorming basisschool De Zevenster te Denekamp;
2.
Dit onder de voorwaarde dat in de planvorming ook de overige primair onderwijs scholen in de kern
Denekamp ressorterend onder Konot worden betrokken, waarbij wordt uitgegaan van twee locaties
voor het gehele primaire onderwijs in de kern Denekamp.
Samenvatting van het voorstel
De raad wordt voorgesteld om een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar te stellen aan schoolbestuur
Stichting Konot voor planvorming basisschool De Zevenster te Denekamp. Als voorwaarde stelt de raad dat
ook de andere basisscholen ressorterend onder Konot in de kern Denekamp hierbij worden betrokken.
Hierbij wordt uitgegaan van twee schoollocaties voor primair onderwijs in de kern Denekamp.
Aanleiding voor dit voorstel
Op 31 januari 2019 heeft schoolbestuur Konot een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van
basisschool De Zevenster te Denekamp. Op grond van artikel 2 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Dinkelland (hierna Verordening), is dit een voorziening waarvoor de
gemeente de bekostiging dient te verzorgen.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Planvorming vervangende nieuwbouw De Zevenster Denekamp scherp krijgen. Afgeleid effect is dat andere
primair basisscholen ressorterend onder schoolbestuur Konot in de kern Denekamp hierbij worden
betrokken. Daarbij wordt uitgegaan van twee schoollocaties voor het primair onderwijs in de kern Denekamp.
Argumentatie
Aanvraag De Zevenster Denekamp
Op 31 januari 2019 heeft schoolbestuur Konot een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van
basisschool De Zevenster te Denekamp. Op grond van artikel 2 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Dinkelland (hierna Verordening), is dit een voorziening waarvoor de
gemeente de bekostiging dient te verzorgen.
Omdat de aanvraag op grond van artikel 7 van de Verordening niet volledig was, is Konot gevraagd om de
aanvraag volledig te maken. Bij brief van 28 februari 2019 is Konot gevraagd om de ontbrekende gegevens
aan te leveren. Op grond van artikel 7 lid 2 van de Verordening dienden deze gegevens voor 1 april 2019 te
worden aangeleverd. De juiste prognosecijfers ontbraken namelijk bij de aanvraag.
Gelet op het feit dat Konot niet in staat was om voor 1 april 2019 de aanvraag volledig te maken, heeft er op
23 mei 2019 hierover een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de aanvraag. In dit overleg is afgesproken
dat de aanvraag alsnog in behandeling zou worden genomen. Ook heeft Konot op 23 mei 2019 de
ontbrekende gegevens aangeleverd. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Verordening treden schoolbestuur
en gemeente met elkaar in overleg om de aanvraag nader toe te lichten. Zoals eerder aangegeven is op 23
mei 2019 nader met elkaar in overleg getreden, maar tot op heden is er nog geen specifieke kostenbegroting
door het schoolbestuur overlegd.
Op grond van artikel 11 van de Verordening dient het college voor 31 december het bekostigingsplafond vast
te stellen. Daarnaast dient het college het bekostigingsplafond, het programma en het overzicht vast te
stellen. Omdat op dit moment niet duidelijk is wat de specifieke kostenbegroting is voor de vervangende
nieuwbouw, wordt u voorgesteld om het bekostigingsplafond vast te stellen op € 0 voor het jaar 2020. Gelet
op het feit dat de raad nog geen concreet voorstel kan worden gedaan, wordt u geadviseerd nog geen
programma of overzicht vast te stellen voor vervangende nieuwbouw De Zevenster te Denekamp.
Voorbereidingskrediet

Om verder invulling te geven aan de aanvraag vervangende nieuwbouw De Zevenster en het proces rondom
onderwijshuisvesting Denekamp een stap verder te brengen, wordt u geadviseerd om een gedeelte van het
voorbereidingskrediet op grond van artikel 3 van de Verordening beschikbaar te stellen. Hoewel dit formeel
geen voorziening is op grond van de Verordening, kan worden gesteld dat met het beschikbaar stellen van
een gedeelte van het voorbereidingskrediet schoolbestuur Konot de mogelijkheid krijgt de aanvraag te
complementeren als onderdeel van het overleg op grond van artikel 9 van de Verordening. De aanvraag kan
vervolgens aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het college heeft aan het beschikbaar stellen van het
gedeelte van het krediet de voorwaarde verbonden, dat ook andere basisscholen ressorterend onder
schoolbestuur Konot bij deze planvorming worden betrokken. Omdat de raad in deze de budgetbevoegdheid
heeft, wordt u voorgesteld om de raad voor te stellen een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar te
stellen als een gedeelte van het voorbereidingskrediet. Als het komt tot definitieve planvorming zal dit bedrag
in mindering worden gebracht op het uiteindelijke voorbereidingskrediet.
Samen Scholen 2030
Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestings Plan (IHP) Samen Scholen 2030
vastgesteld. In dit IHP is opgenomen dat in de kern Denekamp de basisscholen De Zevenster en De
Veldkamp binnen 10 jaar na vaststelling vervangen dienen te worden. Beide scholen ressorteren onder
schoolbestuur Konot. Sinds 2014 zijn wij in gesprek met de schoolbesturen in de kern Denekamp. Dit
betreffen Konot, maar ook schoolbestuur Consent van de openbare school Dr. ML Kingschool. Daarnaast is
ook het voortgezet onderwijs Twents Carmel College in later stadium aangehaakt. Doel van de gesprekken
is te komen tot een toekomstbestendige onderwijshuisvesting in de kern Denekamp. Daarbij heeft het
college uitgesproken dit te willen onder de voorwaarde dat er uiteindelijk twee locaties voor primair onderwijs
in de kern Denekamp zijn, zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Dit staat ook als zodanig in het IHP
Samen Scholen 2030. Door het beschikbaar stellen van een gedeelte van het voorbereidingskrediet wordt
Konot in staat gesteld om aan planvorming te doen voor de kern Denekamp en het proces een stap verder te
brengen.
Externe communicatie
N.v.t.
Financiele paragraaf
Voorgesteld wordt voor de planvorming basisschool De Zevenster maximaal € 25.000 beschikbaar stellen
aan schoolbestuur Stichting Konot en dit bedrag te dekken uit de programmagelden “Maatschappelijk
Vastgoed in relatie tot demografie”.
Uitvoering
Na besluitvorming zal schoolbestuur Konot van uw besluit per beschikking op de hoogte worden gesteld.
Evaluatie
N.v.t.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
N.v.t.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019, nr. 14 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 19 november 2019;
gelet op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dinkelland;
1.

2.

Op grond van artikel 3 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dinkelland
een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar stellen aan schoolbestuur Stichting Konot voor
planvorming basisschool De Zevenster te Denekamp;
Dit onder de voorwaarde dat in de planvorming ook de overige primair onderwijs scholen in de kern
Denekamp ressorterend onder Konot worden betrokken, waarbij wordt uitgegaan van twee locaties
voor het gehele primaire onderwijs in de kern Denekamp.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 november 2019
De raadsgriffier,

De voorzitter,

