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Verdeling toekomstpakket scholenprogramma
De heer Bouman
Besluitvormend

Uithuizen, 4 oktober 2018
Aan de raad,
KORTE INHOUD

Bovenop de versterkingsopgave scholenprogramma is er door het Rijk een zogenaamd
‘toekomstpakket’ beschikbaar gesteld. Hiermee krijgen de scholen een extra kwaliteitsinjectie. De
gemeente is verantwoordelijk voor de verdeling van het toekomstpakket. Voor de wijze van
verdeling is in overleg met de schoolbesturen een notitie opgesteld.
Voorstel

Instemmen met de wijze van verdeling van het toekomstpakket binnen het scholenprogramma
conform de bijgevoegde notitie ‘verdeling toekomstpakket’.
Inleiding

In het kader van het aardbevingsdossier is er een scholenprogramma uitgerold in onze gemeente,
waarin alle scholen worden versterkt of vernieuwd binnen 5 jaar (afronding in 2021). Medio april van
dit jaar is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de NAM, de schoolbesturen
en de gemeente. Bovenop de versterkingsopgave is er door het Rijk een zogenaamd
‘toekomstpakket’ beschikbaar gesteld. Hiermee krijgen de scholen een extra kwaliteitsinjectie. De
gemeente is verantwoordelijk voor de verdeling van dit toekomstpakket. Het toekomstpakket is
gericht op het nemen van maatregelen die gericht zijn op toekomstbestendigheid en duurzaamheid.
Inhoud notitie toekomstpakket

Binnen de regionale samenwerking in het scholenprogramma is een stappenplan ontwikkeld op basis
waarop de gemeente de verdeling van het toekomstpakket kan toewijzen per schoollocatie. In de
notitie is aangegeven op welke wijze dit toekomstpakket geplaatst dient te worden binnen de totale
onderwijshuisvesting.
Voor de verdeling van het toekomstpakket is gewerkt met een aantal kaders die regionaal tussen
gemeenten en schoolbesturen zijn vastgesteld. Voor de gemeente is het van belang dat het

toekomstpakket doelmatig wordt ingezet, om zo een zo groot mogelijk onderwijskundig en
maatschappelijke meerwaarde te creëren. De kaders geven hierbij de mogelijkheid om maatwerk te
leveren per locatie en op basis van eigen inzicht een verdeling te maken per locatie.
Naast de benoemde kaders hebben wij gewerkt met een aantal indelingscriteria. Wij hebben voor
deze criteria gebruik gemaakt van de bouwkundige onderzoeken die gedaan zijn voor alle te
versterken locaties. Dit heeft voor drie locaties geresulteerd in een voorstel om te komen tot
vervangende nieuwbouw van de scholen in Usquert, Roodeschool en Warffum. Dit wordt mogelijk
door een combinatie te maken van het budget voor bouwkundig versterken (vanuit de NAM) en het
toekomstpakket.
Overleg schoolbesturen
Om te komen tot indelingscriteria voor het verdelen van het toekomstpakket is veelvuldig overleg
geweest met de schoolbesturen. Daarnaast is er met de locatiedirecteuren gesproken over de
bouwkundige staat van de schoolgebouwen en het toekomstperspectief. De notitie toekomstpakket
is tijdens de gemeentelijke stuurgroep voor het scholenprogramma op 19 september akkoord
bevonden door alle schoolbesturen. De uitgangspunten voor de verdeling kunnen daarmee op een
breed draagvlak rekenen.
Geen exacte verdeling

Het toekomstpakket is, zoals aangegeven, niet op de euro nauwkeurig verdeeld. We hebben te
maken met een aantal aannames (bv bedrag per m2 nieuwbouw) en onzekerheden (gevolgen
gasbesluit, tegemoetkoming NAM) die het op dit moment niet mogelijk maken om de bijdrage per
school exact te bepalen. De huidige insteek is noodzakelijk om stappen te zetten binnen het
scholenprogramma en is tegelijkertijd praktisch en pragmatisch van opzet.
Voor het bedrag per m2 voor nieuwbouw hebben we gewerkt met een aanname. Deze is gebaseerd
op ervaringscijfers. Dit bedrag is echter geen zekerheid in de huidige markt. Daarnaast is het van
belang dat dit bedrag niet openbaar wordt. Om deze reden is het bedrag in de notitie niet
opgenomen.
Bijlagen en achterliggende documenten


Notitie verdeling toekomstpakket

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2018;

B E S L U I T:

In te stemmen met de wijze van verdeling van het toekomstpakket binnen het scholenprogramma
conform de notitie ‘verdeling toekomstpakket’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 18 oktober 2018

Voorzitter,

Griffier,

