Vragen van VVD
Inzake voorbereidingskrediet IKC wat vragen
Graag alle relevante stukken mbt deelnemende
partijen IKC.
Gevraagd krediet is inmiddels ongeveer 3 x
groter.
Waarom is dit destijds niet voorzien, partijen en
problematiek mochten toen ook al grotendeels
bekend worden geacht.

Wat is de ontwikkeling van aantal leerlingen
Daltonschool en verwachting komende 5 jaar?
Idem graag van andere gebruikers.

Antwoorden
De eerste aanvraag van voorbereidingskrediet is
gedaan in het kader van de concept
huisvestingsprogramma onderwijshuisvesting
2017 (raadsbesluit 8 november 2016). Toen is
alleen krediet voor het onderwijsdeel
aangevraagd. Dat was toen logisch. Dit besluit
was de reactie op het verzoek om
voorbereidingskrediet van schoolbestuur PPO
de Link en de bijbehorende procedure is
gevolgd. In die tijd was ook nog niet bekend
met welke partijen het IKC zou worden
gevormd.
Nu het project, de planning en de
werkzaamheden zijn uitgewerkt is duidelijk
geworden dat een groter voorbereidingskrediet
nodig is.

De actuele leerlingenprognose van de
Daltonschool staat onder deze tabel. Hoewel
we in deze prognose een dalend leerlingaantal
zien, is de verwachting van de school dat vanaf
2019/2020 het leerlingenaantal veel stabieler
zal blijven en niet zal dalen. De school verwacht
groei in 2019/2020, omdat er groei is in de
kleutergroep en de bovenbouw klein is. Er
vertrekken dus minder leerlingen dan erbij
komen. Ook verwacht de school groei in het
leerlingenaantal als het gebouw aantrekkelijker
is en beter zichtbaar is als school.
Wat de prognoses zijn voor Olleke Bolleke
(peuteropvang) en De Regenboog
(kinderopvang) is vertrouwelijke
bedrijfsinformatie. In antwoord op de vragen
van SKR, behandeld in de raad op 12-12-2017, is
dit ook aangegeven.
Deze partijen gaan huur betalen en zij zullen
een businessplan moeten aanleveren, waarin zij
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aannemelijk dat zij voldoende inkomsten zullen
generen (voldoende klanten hebben), om de
huur te betalen.
Over De Regenboog kan wel gemeld worden
dat zij een groei van het aantal kinderen zien,
dat logisch is gezien de huidige gunstige
economische situatie.

Kostenposten worden nu eerder opgevoerd
met als gevolg dat stopzetten steeds duurder
wordt. Is dit destijds ook als punt aangemerkt?
In een normale verhuur betaald huurder in
ongeveer 10 jaar de bouwkosten. Waarom
wordt hier tarief Bestegoed geaccepteerd wat
in een ‘andere’ tijd is gerealiseerd terwijl men
nu nota bene als risico stijgende kosten noemt.

Voor de peuteropvang Olleke Bolleke is
daarnaast relevant dat de criteria voor de vve
indicatie gaan veranderen. Dat maakt een
prognoses nu erg lastig. Nu heeft Olleke Bolleke
gemiddeld 10, maximaal 16 kinderen op een
dagdeel.
Vanuit rijksbeleid moet een peuter met vveindicatie vanaf 2020 niet 10 maar 16 uur per
week aan vve deelnemen. Daarnaast komen er
waarschijnlijk criteria voor indicatie bij. Er
wordt dan bijvoorbeeld ook naar land van
herkomst, verblijfsduur ouders in Nederland en
of ouders bekend zijn bij de
schuldhulpverlening gekeken. Wat het effect
voor Rhenen hiervan is weten we nog niet. Wel
is dit waarschijnlijk een doelgroep die relatief
vaak naar Olleke Bolleke gaat. Dit betekent voor
Olleke Bolleke dus naast misschien meer vvekinderen dat de vve-kinderen in ieder geval
meer uren aanwezig zullen zijn. Prognose is
verder lastig omdat het geboortecijfer
fluctueert en we ook niet weten of er nog
nieuwkomers komen.
Nee. Bij de aanvraag van het
voorbereidingskrediet was er geen concrete
raming van de verwachte kosten in de
voorbereidingsfase.
Het tarief van het Bestegoed wordt niet
geaccepteerd. Het genoemde risico betekent
dat we een discussie met de hurende partijen
kunnen krijgen als de huur hoger ligt dan in het
Bestegoed. Maar kostendekkende huur is het
uitgangspunt.

Leerlingenprognose Daltonschool Rhenen
schooljaar 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26
Dalton
Rhenen
71
67
63
61
61
62
58
57
55

…….

36/37
53
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1. U geeft aan te onderzoeken of woningbouw
mogelijk is op het terrein. Kunt u aangeven binnen
welk kader u woningbouw ziet? Graag een
toelichting of er behalve de eerder genoemde
participanten ook aan eigen woningontwikkeling of
aan deelname van een investeerder zoals Rhenam
e.d. wordt gedacht en in hoeverre meerdere
woonlagen een optie zijn.

2a. (Beantwoording vragen SKR door PoHo de Heer
12-12-17:) Deze investering is gerechtvaardigd en gedekt
door
het aangaan van langlopende huurcontracten met de partners
niet zijnde de school zelf. Doordat meer partijen participeren
kunnen we efficiënter bouwen (lagere prijs per m2) en delen
meer partijen in de exploitatielasten. VRAAG: a geldt met

de kennis van nu nog steeds dat er sprake is van
kosten- en bouwefficiency doordat de bouw van
Daltonschool en IKC gecombineerd worden? b. De
voorbereidingskosten bedragen in dit voorstel ruim
18,25% van het bouwkrediet (kostenniveau uit
raadsstukken 12-12-17) Betekent dit dat de
voorbereidingskosten ook worden omgeslagen in de
commerciële huurprijs? (Als uw ‘winstwaarschuwing’
over kostendekkendheid huur klopt; ook graag ingaan
op de wet mededinging m.n. overheden mogen geen
diensten of producten aanbieden onder de kostprijs) c.
Is de verwachting nog steeds dat de bouwkosten
binnen de begroting -kostenniveau zoals besproken op
12-12-17 gemeenteraad- blijven? d. Maken de
sloopkosten en tijdelijke huisvestingskosten onderdeel
uit (onder verwijzing naar stukken 12-12-2018) van dit
voorbereidingskrediet of komt er nog een derde fase
voor het voorbereidngskrediet?
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2b. (Verslag RTG 28-11-17) citaat: Er staat in de
intentieovereenkomst dat de partijen een kostendekkende
huur met elkaar afspreken. In het voorliggende stuk wordt

gesteld: De hurende partijen hebben de verwachting
dat het huurniveau overeenkomst met dat in Het
Bestegoed in Elst. Wat is er tussentijds veranderd?
Immers in voorliggend stuk wordt gesteld dat er een
risico is dat niet alle kosten gedekt worden uit huur.
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3. Beantwoording vragen SKR door PoHo de Heer 12-12-17:)
Risicobeheersing is onderdeel van het totale project en zal in
iedere fase bekeken worden. VRAAG: a Waarom is het

financiële risico voor PoHo in deze fase aanvaardbaar
om diverse onderzoeken die pas in de fase van de
uitvoerig plaats moeten vinden naar voren te halen
terwijl de intentie-ovk met huurders nog niet definitief is
en ook de huurhoogte kennelijk onder druk staat? b In
voorliggend stuk wordt gesteld dat er nog onderzocht
moet worden in hoeverre kosten gedekt kunnen
worden
uit civiele budgetten (groot onderhoud,
investeringsplan
wegen) Waarom is dit nog niet bekend en is het
mogelijk om dit in de kaart te brengen voor de raad
voor de commissievergadering van 5 juni a.s.? c Is het
in het kader van risicobeheersing nog steeds een goed
idee om bij de dalende leerlingprognose van de
Daltonschool juist bij de kleinste school het IKC te
huisvesten terwijl de vier grotere scholen dichter bij
elkaar liggen qua lokatie en wellicht meer aanzuigende
werking hebben door grotere leerlingaantallen en
kortere onderlinge afstand?

_
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4. (Verslag RTG 28-11-17) citaat: De enige overlap is de
bovenverdieping van de Acaciaschool want als de raad het
voorstel in december zal aannemen ligt het in de verwachting
dat dat deze verdieping gebruikt gaat worden voor de transfer
van de leerlingen gedurende de bouwperiode.
VRAAG: in het voorliggende stuk wordt aangegeven

dat
tijdelijke huisvesting duurder kan uitvallen dan
geraamd. Waarom is in 6 maanden later in deze
voorbereidingsperiode nog geen duidelijkheid over de
oplossing voor de overloopperiode?
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