raadsvoorstel

Raadsvergadering: 4 juni 2013
Agendanummer:
Domein:
Maatschappelijke Effecten
Onderwerp:
Verbetering binnenklimaat basisschool De
Meander

Aan de raad
Denekamp, 14 mei 2013

Voorstel
1. Instemmen met het rapport ‘verbeteren binnenklimaat De Meander Fase 1’;
2. Besluiten om € 375.000,00 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen, zijnde 50% van de totale projectkosten.
Overwegingen
Al sinds de ingebruikname van basisschool De Meander te Ootmarsum zijn er klachten over het binnenklimaat. Naar aanleiding van deze klachten is er, in opdracht van het schoolbestuur in samenwerking met de gemeente, een onderzoek uitgevoerd naar deze klachten. Op basis van dit onderzoek is
aanbevolen om een CO2-gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, zowel mechanische
toe- als afvoer, zonder koeling, te plaatsen (zie aanbeveling pagina 24). Dit is ook afgestemd met het
schoolbestuur, welke zich kan vinden in deze oplossing.
Gelet op de kosten hebben schoolbestuur en gemeente afgesproken gedeelde verantwoordelijkheid te
nemen, om de problematiek in één keer op te lossen. Dit betekent een kostenpost van in totaal
€ 375.000,00 (inclusief BTW). U wordt geadviseerd om dit bedrag beschikbaar te stellen. In het rapport Samen Scholen 2030, is met dit bedrag reeds rekening gehouden. Het schoolbestuur KONOT zal
opdrachtgever zijn in dit proces.
Financiën
Een bedrag van € 375.000,00 (inclusief BTW) beschikbaar stellen ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. In de uitvoering van het rapport Samen Scholen 2030 is hier reeds in voorzien (stelpost
onvoorzien – zie ook Samen Scholen hoofdstuk 6.2 sub 5).
Het bedrag is als volgt opgebouwd:
1. Kosten systeem 1:
€ 515.800
2. Optioneel regeltechniek: € 40.000
3. Engineering/ begeleiding: € 30.000
4. Overige/ onvoorzien:
€ 34.200
5. Totaal exclusief BTW:
€ 620.000
6. BTW (21%):
€ 130.200
7. Totaal inclusief BTW:
€ 750.000 (afgerond)
In het najaarsbericht zal nader inzicht worden gegeven van de reserve onderwijshuisvesting.
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