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Kredietvoorstel scholen Leuken en Laar

ADVIES

A. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met

IKC Laar:
1. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 417.848 voor de bouw van een nieuw

Integraal Kind Centrum in Laar;
2. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 46.771 voor

bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Laar gemoeid zijn;
3. Het benoemen van het herinrichten / aanpassen van de parkeerplaats bij het IKC Laar

als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van
maximaal€ 50.000.

IKC Leuken:
4. Het beschikbaar stellen een krediet van € 2.136.998 voor de bouw van een nieuw

Integraal Kind Centrum in Leuken;
5. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 108.295 voor

bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Leuken gemoeid zijn;
6. Het benoemen van de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC

Leuken als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegcaan van een investering
van maximaal€ 637.000.

7. Aanvullend beschikbaar stellen van de provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen aan
Meerderweeft ten behoeve van de realisatie van het IKC Laar;
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B. De gemeenteraad kennis laten nemen van:
het fasedocument inclusief bijlagen waarin het proces en de uitgangspunten tussen
paftijen Meerderweert, Hoera Kindercentra en gemeente Weeft zijn vastgelegd.

C. Besluiten om:
Te onderzoeken of het kansrijk is een wijzigingsverzoek in te dienen bij het
Samenwerkingsverband Midden Limburg (SML) met als doel het inzetten van de
beschikbaar gestelde projectbijdrage uit het Regiofonds Midden Limburg voor het project
'Dependance Internationale School'voor extra investeringen in het IKC Leuken.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Algemeen:
Met betrekking tot de adviespunten 1 t/m 7 wordt verwezen naar het bijgevoegde
raadsvoorstel.

Onderzoek herbestemming projectbijdrage Internationale School.
Financieel uitgangspunt voor de nieuwe school is dat door de gemeente het normbudget
beschikbaar wordt gesteld. Bouwheer Meerderweert is bij het (laten) ontwerpen van de
nieuwe school uitgegaan van een extra bijdrage uit de GOML subsidie die voor Leuken
beschikbaar is gesteld. In het voortraject hebben wij aan Meerderweert vefteld dat een
gedeelte van deze subsidíe mogelijk ingezet zou kunnen worden voor de bouw van de
school. Ondanks dat de haalbaarheid hiervan nog onderzocht moest worden, heeft
Meerderweert een extra bijdrage ingecalculeerd.

Inmiddels heeft er een verkenning plaatsgevonden of een deel van deze subsidie
aangewend kan worden voor de bouw van de school. De provincie heeft te kennen
gegeven dat de subsidie uitsluitend aangewend mag worden voor tekorten in de
grondexploitatie alsmede in de kosten voor (her)inrichting openbare ruimte. De bijdrage
mag niet (deels) worden ingezet voor de bouw van de school of het toevoegen van een
extra kwal iteitsi mpuls hieraa n (opsta lontwi kkel i ng).

Uitgangspunt voor de gemeente blijft het beschikbaar stellen van het normbudget. Wel is
met Meerderweert afgesproken dat de gemeente onderzoekt of de beschikbaar gestelde
projectsubsidie voor de Internationale School aangewend mag worden voor de bouw van
het IKC Leuken. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal het ontwerp bijgesteld moeten worden
conform normbedrag. Dit is met Meerderweert gecommuniceerd.

Aroumenten:
Met betrekking tot de adviespunten 1 t/m 7 wordt verwezen naar het bijgevoegde
raadsvoorstel.

Onderzoek herbestemming projectbijdrage Internationale School.
- De realisatie van de Internationale School vindt geen doorgang. De hiervoor

beschikbaar gestelde bijdrage van € 255.228 heeft daarmee geen bestemming.
- Met behulp van de projectbijdrage voor de Internationale School kan grotendeels

invulling worden gegeven aan het beoogde ontwerp van het IKC Leuken. Voor het
resterende tekoft worden de volgende dekkingsmogelijkheden onderzocht:
o Overioe subsidie / externe fondsen: door subsidieadviesbureau Trias zal een

nieuwe subsidiescan worden uitgevoerd waaruit moet blijken of er aanvullende
subsidiemogelijkheden zijn voor de nieuwe school in Leuken.

o Partnerbijdraoe: bekeken wordt of investeringen ten behoeve van extra duurzame
maatregelen (bovenop de reguliere bouwregelgeving) door de partners gedragen
kunnen worden.

o Garantstelling: Meerderweert bekijkt de mogelijkheid om tot een bedrag van
€ 100.000 garant te staan wanneer de uiteindelíjk aanbesteding hoger uitvalt dan
budget.
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Kanttekeninqen:
Met betrekking tot de adviespunten 1 t/m 7 wordt verwezen naar het bijgevoegde
raadsvoorstel.
- Ter aanvulling op adviespunt 2 (exploitatiebudget IKC Laar):

Tijdelijke huisvesting van de leerlingen van de St. Franciscusschool is voorzien in de
huisvestingslocatie(s) van OBS Molenakker (schoolbestuur Eduquaat) waarbij de
voorkeur uitgaat naar huisvesting van alle leerlingen in de dislocatie aan de
Molenakkerdreef. Omdat deze locatie uitsluitend voor bovenbouwleerlingen is
ingericht, wil Meerderweert enkele tijdelijke aanpassingen aan het gebouw doen (o.a
kleinere toiletpotjes en speelvoorzieningen op de speelplaats). De investeringskosten
worden geschat op maximaal € 30.000,00 (inclusief het weer terug brengen in de
oude staat). In dit voorstel is geen rekening gehouden met deze investering, omdat
wij deze niet noodzakelijk vinden. Als het schoolbestuur de aanpassingen wil
doorvoeren, moet ze deze zelf bekostigen.

Onderzoek herbestemming projectbijdrage Internationale School,
- Wanneer de extra dekking niet verkregen kan worden, zal het ontwerp teruggebracht

moeten worden tot een gebouw dat binnen het normbudget gerealiseerd kan worden.
Dit is met Meerderweeft gecommuniceerd.

J U RIDISCHE GEVOLG EN (o.a. FATALE TERMIJNEN/ HAN DHAVING)

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingsoost:
- De kapitaallasten € 18.803,20 (50 jaar afschrijving, rente 2,5o/o) van het krediet voor

de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Laar worden verrekend met de
reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

- De kapitaallasten € 96. t64,95 (50 jaar afschrijving, rente 2,5o/o) van het krediet voor
de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Leuken worden verrekend met de
reserve decentra lisatie hu isvesti ng onderwr¡s.

- De eenmalige exploitatiebudgetten van ICK Laar (€ 46.77t) en ICK Leuken
(€ 108.295) worden verrekend met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

- De kapitaallasten van € 3.250 (25 jaar afschrijving, rente 2,5o/o) van de harde
prioriteit voor het herinrichten/opwaarderen van het parkeerterrein rondom IKC Laar
komen ten laste van het prioriteitenbudget 2016.

- De kapitaallasten van C 4t.405 (25 jaar), rente 2,5o/o) van de harde prioriteit voor de
inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken komen ten laste
van het prioriteitenbudget 2016.

- De extra kapitaallasten bij het afboeken van de resterende boekwaarde per 31-12-
2015 van de huidige basisschool Leuken (€ 210.802,46) en Laar (€ 60.260,54) worden
verrekend met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

Beschikbaar bedrag:
Omvang reserve decentralisatie huisvesting onderwijs per t-t-20L4 is € 5.487.933,59.

COM M U NICATI E / PARTICI PATI E

Voor wie is dit advies van belang?
* Organisaties/Instellingen
Nadere speci ficati e : Meerderweert

* B-stuk Raad
Nadere specificatie:

:t, Niet van toepassing
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OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
- Sector Ruimte (Selma van Mensvoort, Harriet Eggengoor, Marianne Arts, Jochem van

de Loo).
- Sector Bedrijfsvoering (Mia Aerdts, Jacco Meijer)

Extern:
- SchoolbestuurMeerderweert
- Hoera Kindercentra
- Laride(projectleiding)
- Frencken Scholl Architecten

Schooldirecties /docenten basisscholen Leuken en Laar
- Wijkraad Leuken
- Dorpsraad Laar
- Inwoners / belanghebbenden Leuken en Laar (informatieavonden)
- Provincie Limburg

BIJLAGEN

Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Realisatie Integrale Kind Centra in Leuken en Laar

VOORSTEL COLLEGE

Instemmen met:

IKC Laar:
1. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 417.848 voor de bouw van een nieuw Integraal
Kind Centrum in Laar'
2. Het beschikbaar ståtlen van een eenmalig exploitatiebudget van €. 46.77t voor bijkomende
kosten die met de realisatie van het IKC Laar gemoeid zijn;
3. Het benoemen van het herinrichten / aanpassen van de parkeerplaats bij het IKC Laar als harde
prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal€ 50.000.

IKC Leuken:
4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.136.998 voor de bouw van een nieuw Integraal
Kind Centrum in Leuken;
5. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 108.295 voor bijkomende
kosten die met de realisatie van het IKC Leuken gemoeid zijn;
6. Het benoemen van de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken als
harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 637.000.

7. Het aanvullend beschikbaar stellen van de provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen aan
Meerderweet ten behoeve van de realisatie van het IKC Laar;

Kennis nemen van:
8. het fasedocument inclusief bijlagen waarin het proces en de uitgangspunten tussen partijen
Meerderweert, Hoera Kindercentra en gemeente Weeft zijn vastgelegd.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Eerdere besluitvorming
Op 3 juni 2013 heeft ons college groen licht gegeven voor de start van de voorbereidingen om te
komen tottwee nieuwe basisscholen in Leuken en Laar-Laarveld. Hierbij is een aantal
u itgangspunten geformu leerd :

1. De gemeente investeert uitsluitend in de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen voor primair
onderwijs. Op basis van de meest actuele leerlingenprognoses wordt de omvang van de
scholen bepaald. Er wordt door de gemeente niet geïnvesteerd in voorzieningen voor
kinderopvang.

2. Het schoolbestuur Meerderweert zal, conform het gestelde in de wet primair onderwijs, voor
beide projecten optreden als bouwheer. Door de gemeente is aan Meerderweert een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten laste waarvan de voorbereidingskosten kunnen
worden gebracht.

Totaal aan pagina's (inclusief raadsbesluit): 11
Pagina 1

Vergadering van de gemeenteraad van 25 februari 2015

Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls

Behandelend ambtenaar : Roel Deneer

Doorkiesnummer : (0a95) 57 54 54

Nummer raadsvoorstel: RAD-001071

Agendapunt: -



3. De nieuwe school in Leuken wordt gebouwd in het centrumgebied, op dezelfde locatie waar de
huidige school staat. Nieuwbouw van de school voor Laar-Laarveld was op dat moment nog
beoogd aan de Schonkenweg.

4. In het voorbereidingstraject wordt niet voorzien in de bouw van een gymzaal bij beide scholen

Op 25 september 2013 heeft uw raad uitgesproken dat het wenselijk is een
kinderopvangvoorziening te realiseren in Leuken en Laar-Laarveld. U heeft toen een motie
aangenomen waarin ons college is opgedragen met betrokken partijen een oplossing te zoeken
voor de realisering van buitenschoolse opvang en peuteropvang bij beide nieuw te bouwen scholen

Op L4 februari 2014 heeft uw raad een hernieuwd besluit genomen over de bouwlocatie van de
nieuwe school voor Laar-Laarveld en aanvullende kaders gesteld voor deze school:
1. U hebt de Aldenheerd (locatie huidige school) aangewezen als bouwlocatie voor de nieuwe

school.
2. De mogelijkheden tot renovatie van het huidige schoolgebouw moeten serieus worden

bekeken.
3. De nieuwe school moet zodanig worden ontworpen dat'omklappen'naar een andere functie

realiseerbaar is.

Op ll oktober 2014 is de raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners tn een
informatiebijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken van de lopende onderwijsprojecten,
waaronder de scholen in Leuken en Laar.

Projectteam
Door Meerderweert (bouwheer) is in het 4e kwartaal 2013 een projectteam geformeerd. Dit
projectteam bestaat uit:
- Schoolbestuur Meerderweert: bouwheer;
- Hoera Kindercentra: beoogde aanbieder kinderopvang bij scholen in Leuken en Laar-Laarveld;
- Gemeente Weert;
- Laride: extern adviesbureau, aangesteld voor de algehele projectleiding;
- Frencken Scholl architecten: architect, aangesteld voor het ontwerpen van de scholen in

Leuken en Laar-Laarveld.

Het projectteam heeft de visie dat de nieuw te bouwen basisscholen Integrale Kind Centra (IKC's)
moeten worden. Een IKC is een voorziening waarin organisaties als basisonderwijs, kinderopvang,
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen in één gebouw zijn
gehuisvest. Naast het onderbrengen van deze voorzieningen onder een dak heeft het IKC tevens
de visie om de inhoudelijke samenwerking van de verschillende voorzieningen te versterken en de
uitvoering op elkaar af te stemmen en daarmee een doorgaande leerlijn voor de kinderen te
bewerkstelligen.

Eerste doelstelling van het projectteam was om binnen de bestuurlijk gestelde kaders te komen tot
de Integrale Kindcentra in Leuken en Laar-Laarveld. Deze doelstelling is inmiddels gehaald. Met dit
voorstel vragen wij uw raad kennis te nemen van de stand van zaken, in te stemmen met de
uitgangspunten voor het vervolgtraject de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

PROBLEEMSTELLING

In dit voorstel is een aantal probleemstellingen geformuleerd. Hieronder zijn de probleemstellingen
per onderdeel kort beschreven. Onder het kopje "oplossingsrichtingen" doen wij uw raad
voorstellen over de door partijen geformuleerde uitgangspunten om te komen tot een passende
oplossing.

1. Leerlingenprognoses versus ambitie Meerderweert
Over de leerlingenprognoses 2014 (teldatum 1-10-2013) is in juni 2014 overeenstemming bereikt
met de schoolbesturen, waarna deze op 11 november 2074 door ons zijn vastgesteld. De
prognoses zijn leidend bij het bepalen van de door de gemeente beschikbaar te stellen
normvergoeding voor de bouw van de scholen. Hieronder vindt u een samenvatting van de
belangrijkste gegevens voor Leuken en Laar.
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20162015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034
Aantal leerlinoen 334 333 329 324 324 324 324 324 324 324 322 314
Ruimtebehoefte lm2ì 1 880 1 875 1 855 18501850 1830 1830 1830 1830 1830 1820 t779
Rui mtebehoefte llokalen) L4 t4 t4 14 t4 t4 r4 74 t4 t4 t4 13

2075 2076 2017 2078 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034
Aântel leerlinoên 84 82 83 89 85 85 92 92 91 93 99 92
Ruimtebehoefte lm2) 623 612 6t7 648 62A 624 663 663 658 668 698 663
R.ui mtebehoefte llcJkelen l 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

Tabel: leerl¡ngenprognoses Leuken en Laar 2014 (oktobertelling 1-10-2013)

In de verordening 'voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Weert'is geregeld dat noodzaak
van vervangen bouw (zoals in Leuken en Laar aan de orde is) blijkt uit: "het feit dat de te
huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een voor blijvend gebruik bestemde
voorziening de prognose aantoont dat gedurende tenminste tien jaren deze leerlingen kunnen
worden verwacht en het verschil tussen het aantal te huisvesten groepen ten aanzien van een voor
blijvend gebruik bestemde voorziening voor tien jaren en vijftien jaren niet onevenredig groot is".

De prognoses laten voor beide scholen een vrij constante lijn zien. In Leuken zal naar verwachting
het aantal leerlingen de komende jaren licht dalen als gevolg van demografische ontwikkelingen.
Indien de leerlingenprognoses realiteit worden is de procentuele afname van het aantal leerlingen
over 10 jaar (2024) ca.3 o/o en over 15 jaar (2029) 3,5o/o. Deze geprognosticeerde afname leidt
niet tot leegstand; het aantal benodigde leslokalen blijft 14.

In Laar wordt een lichte stijging verwacht door de ontwikkeling van Laarveld. Deze verwachte groei
is echter niet meerzo fors als in het verleden werd geprognosticeerd. Dit komt door een
gemeentebreed bijgesteld woningbouwprogramma wat voornamelijk impact heeft op de nieuw te
bouwen woningen in Laarveld.
Indien de leerlingenprognoses realiteit worden, is de procentuele toename van het aantal leerlingen
over 10 jaar (2024) ca. 11olo ên oV€r 15 jaar (2029) l8o/o.

Voor wat betreft Leuken sluit de prognose aan bij de ambitie van Meerderweert, namelijk de bouw
van een 14-klassige basisschool. In Laar is dit niet het geval. Hier wenst Meerderweeft een
basisschool te realiseren met een omvang van minimaal 6 klaslokalen (ca.900 m2); de prognoses
laten een behoefte zien van 4 klaslokalen (ca. 623 m2).

Inmiddels heeft de architect voor beide scholen een eerste schetsontwerp gemaakt. Hierbij is
uitgegaan van een omvang die aansluit bij de ambitie van Meerderweert.
In het ontwerp voor de school in Laar is ervoor gekozen om een gedeelte van het huidige gebouw
te handhaven en uit te breiden met een nieuwbouwgedeelte. Bij het nieuwe deel is uitgegaan van
een dragende buitenschil. Hierdoor is de flexibiliteit van het gebouw optimaal en kan het gebouw
relatief eenvoudig omgeklapt worden naar een andere functie. Hiermee wordt invulling gegeven
aan de op 14 februari 2014 door uw raad gestelde kaders. De laatste versies van de
schetsontwerpen zijn bijgevoegd.

Probleemstellino
Kunnen de naar het schetsontwerp ve¡taalde bouwplannen worden gerealiseerd binnen het uit
onderwijshuisvering beschikbaar te stellen budget? Zo nee, is er dan aanvullende financiering van
het teko¡t mogelijk of moeten de bouwplannen in omvang of uitstraling worden bijgesteld?

2. Realisatie Kinderopvangvoorziening
Uw raad heeft bij motie bepaald dat het wenselijk is een voorziening voor kinderopvang te
realiseren bij de scholen in Leuken en Laar-Laarveld. Meerderweeft heeft Hoera Kindercentra
bereid gevonden te investeren in een kinderopvangvoorziening bij beide scholen. De gewenste
omvang van de kinderopvangruimte is in Leuken 185 m2 (2 groepen / 28 kinderen) en in Laar 105
m2 (7 groep / 14 kinderen).
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Probleemstellíno:
Op welke wijze kunnen partijen (Meerderweert, Hoera, gemeente) overeenstemming bereiken over
de realisatie van kinderopvangvoorzieningen bij de scholen in Leuken en Laar?

3. Tijdelijke huisvesting
Zowel voor Leuken als Laar-Laarveld geldt dat de nieuwe school gebouwd wordt op de locatie waar
de huidige school staat. Voor Leuken is dit besluit genomen in het kader van de "integrale
woonvisie Leuken" die op 30 oktober 2013 door uw raad is vastgesteld. Voor Laar-Laarveld heeft
besluitvorming plaatsgevonden in het kader van de "locatiestudie basisschool St. Franciscus" die op
14 februari 2014 door uw raad is vastgesteld. Bouw van beide scholen op de huidige schoollocaties
heeft als consequentie dat er in de bouwperiode voor tijdelijke huisvesting gezorgd moet worden.
Dit geldt niet alleen voor de basisschoolleerlingen, maar ook voor de kinderen die gebruik maken
van de (reeds aanwezige) kinderopvangvoorzieningen.

Probleemstellíno:
Op welke wijze kan tijdelijke huisvesting tijdens de bouw van de scholen worden georganiseerd?

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Hieronder benoemen wij per probleemstelling de door de partners geformuleerde uitgangspunten
om te komen tot een passende oplossing.

1. Leerlingenprognoses versus ambitie Meerderweert
Op basis van de laatste schetsontwerpen van de architect, is een begroting opgesteld van de
bouwkosten per school. Daarnaast is berekend wat de hoogte is van de door de gemeente
beschikbaar te stellen normvergoeding (gebaseerd op de leerlingenprognoses 2OL4). Hieronder is
deze exercitie per school uitgewerkt.

Laar
De bouwkosten voor de school en de aanleg van het schoolplein in Laar zijn begroot op
C 1.327.636 incl. BTW.

De door de gemeente beschikbaar te stellen normvergoeding voor de bouw van de school bedraagt
€947.636 incl, BTW (prijspeil 2015). Hierbij is uitgegaan van het normatief benodigde aantal
vierkante meters in het jaar 2015, gebaseerd op de laatst beschikbare leerlingenprognoses (2014).
Voor Laar is dit 623 m2.

Het tekort bedraagt e 380.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door:
- De bouw van 374 m2 ten behoeve van de huisvesting van kinderopvangaanbieder en een

dorpsfu nctie.
- Duurzaamheidsmaatregelen.

Voorgesteld wordt dit tekort als volgt te dekken

Investeri nqsbijd raoe ki nderoova n gaa n bieder Hoera :

Hoera Kindercentra investeert in de kinderopvangvoorziening die in de nieuwe accommodatie wordt
ondergebracht. Deze kostendekkende bijdrage bedraagt € 130.000.

Provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen:
De provincie heeft in het kader van de regeling 'Leefbaarheid en groen' (aandachtsgebied fysieke
leefbaarheid) een subsidie verleend van € 225.000 voor de nieuwe school in Laar. Voorgesteld
wordt om deze subsidie aan Meerderweert beschikbaar te stellen onder de volgende voorwaarden:
- Meerderweert dient te voldoen aan de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de

subsidiebeschikking van de provincie. Tevens komen kosten voor een eventueel door de
provincie vereiste accountantsverklaring voor rekening van Meerderweeft .

- Het financiële risico van een eventuele lagere subsidievaststelling ligt bij Meerderweert.
- Meerderweert verwacht dat het aantal leerlingen de komende jaren sterker zal toenemen dan

de huidige prognoses doen vermoeden. Een groei van de school tot 6 klaslokalen dient door
Meerderweeft te worden opgevangen binnen de (multifunctionele) vierkante meters die nu
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worden gerealiseerd. De multifunctionele inzet van het gebouw dient daarbij, al dan niet in
gewijzigde vorm, behouden te blijven.

Provinciale subsidie duurzaamheid
Meerderweert heeft bij de provincie Limburg subsidie aangevraagd voor investeringen in
duurzaamheidsmaatregelen bij enkele scholen. Voor de nieuwe school in Laar is een bedrag van
€ 25.000 beschikbaar gesteld. Dit kan worden ingezet in de dekking van het tekort.

Met de investeringsbijdrage van Hoera en de provinciale subsidies zijn de bouwkosten van de
nieuwe school afgedekt.

Bijkomende kosten
Er is een aantal kostencomponenten waarin het normbudget niet voorziet.

Sloopkosten.' in de beschikbaar te stellen normvergoeding is niet voorzien in de sloop van het
huidige schoolgebouw. Hiervoor dient een aanvullend krediet beschikbaar te worden gesteld.

Toeslag verhuiskosten en herstel terreinen: indien vervangende nieuwbouw plaatsvindt op
dezelfde plaats moet het desbetreffende terrein daarna worden hersteld en dienen de
leerlingen te verhuizen naar een tijdelijke, vervangende locatie. Op grond van de
onderwijsverordening moeten deze kosten worden vergoed. De genormeerde vergoeding is
gebaseerd op een vast bedrag per m2 bruto vloeroppervlak. Voor permanente bouw is dit
bedrag € 44,8L (prijspeil 2015).

Onderzoekskosten: kosten voor eventuele bodemonderzoeken (archeologie, milieukundig) zijn
niet binnen het normbudget voorzren.

Aanpassing / herinrichting parkeerplaats; het (openbare) parkeerterrein bij de school dient
aangepast / heringericht te worden. Deze investering is onlosmakelijk verbonden aan de bouw
van de school. Voorgesteld wordt deze investering als harde prioriteit aan te merken voor 2016
wat betekent dat deze investering bij de behandeling van de prioriteiten 2016 niet meer ter
discussie kan worden gesteld.

Voor de financiële consequenties en dekking van de bijkomende kosten wordt verwezen naar de
financiële paragraaf in dit voorstel.

Leuken
De bouwkosten voor de school en de aanleg van het schoolplein in Leuken zijn begroot op
€ 2.896.998 incl. BTW.

De door de gemeente beschikbaar te stellen normvergoeding voor de bouw van de school is
€ 2.336.998 incl. BTW (prijspeil 2015). Hierbij is uitgegaan van het normatief benodigde aantal
vierkante meters in het jaar 2015, gebaseerd op de laatst beschikbare leerlingenprognoses (2014).
Voor Leuken is dit 1.880 m2.
Het tekort bedraagt € 560.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door:
- Extra vierkante meters ten behoeve van de kinderopvang (€ 260.000);
- Uitstraling:

o gebogen dak;
o detaillering en materialisatie gevels (ten behoeve van alzijdige, beeldbepalende uitstraling,

relatie met park en zelfstandige positie in de wijk);
o luifels, vliesgevels en gevelpuien (ten behoeve van de herkenbaarheid, uitstraling en extra

daglicht in de centrale ruimte.
- Kwaliteit en multifunctionaliteit:

o extra duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van een gezonde exploitatie van het gebouw
in de toekomst;

o ten behoeve van de multifunctionaliteit en flexibiliteit zijn maatregelen opgenomen als
paneelwanden en een pantry in de centrale hal. Tevens zijn investeringen voorzien voor de
toegankelijkheid en veiligheid in de avonduren door derden (sluitplan,
toegangscontrolesysteem) ;
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Dekking tekort
De investering in extra vierkante meters voor kinderopvang (€ 260.000) wordt door een
kostendekkende bijdrage door Hoera kindercentra afgedekt. Voor de resterende € 300.000 (voor
uitstraling, kwaliteit en multifunctionaliteit) is vooralsnog geen dekking.

Bouwheer Meerderweert is bij het (laten) ontwerpen van de nieuwe school uitgegaan van een extra
bijdrage uit de GOML subsidie die voor Leuken beschikbaar is gesteld. In het voortraject hebben wij
aan Meerderweert verteld dat een gedeelte van deze subsidie mogelijk ingezet zou kunnen worden
voor de bouw van de school. Ondanks dat de haalbaarheid hiervan nog onderzocht moest worden,
heeft Meerderweert een extra bijdrage ingecalculeerd.

Inmiddels heeft er een verkenning plaatsgevonden of een deel van deze subsidie aangewend kan
worden voor de bouw van de school. De provincie heeft te kennen gegeven dat de subsidie
uitsluitend aangewend mag worden voor tekorten in de grondexploitatie alsmede in de kosten voor
(her)inrichting openbare ruimte. De bijdrage mag n¡et (deels) worden ingezet voor de bouw van de
school of het toevoegen van een extra kwaliteitsimpuls hieraan (opstalontwikkeling).

Uitgangspunt voor de gemeente blijft het beschikbaar stellen van het normbudget. Wel is met de
betrokken partners afgesproken de volgende dekkingsmogelijkheden voor het begrote tekort te
onderzoeken:
- deze subsidie (€ 255.228) is uit

het Regiofonds Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg beschikbaar gesteld. De ontwikkeling van
de Internationale school vindt geen doorgang. Onderzocht wordt of de subsidie aangewend
mag worden voor de bouw van de school in Leuken. Het Samenwerkingsverband Midden-
Limburg (SML, opvolger van de GOML per 1-1-2015) zal hierover uiteindelijk moeten besluiten.

- Overige subsidie / externe fondsen: door subsidieadviesbureau Trias zal een nieuwe
subsidiescan worden uitgevoerd waaruit moet blijken of er aanvullende subsidiemogelijkheden
zijn voor de nieuwe school in Leuken.

- Partnerbijdraqe: bekeken wordt of investeringen ten behoeve van extra duurzame maatregelen
(bovenop de reguliere bouwregelgeving) door de patners gedragen kunnen worden.

- Garantstelling: Meerderweert bekijkt de mogelijkheid om tot een bedrag van € 100,000 garant
te staan wanneer de uiteindelijk aanbesteding hoger uitvalt dan budget.

Mocht dit alles niet mogelijk zijn, zal het ontwerp bijgesteld moeten worden conform normbedrag
Dit is met Meerderweert gecommuniceerd.

Bijkomende kosten
Net als bij de school in Laar geldt ook voor Leuken dat er rekening gehouden moet worden met
bijkomende kosten voor verhuizing en herstel terreinen, sloop en onderzoeken.

Tevens dient nog rekening te worden gehouden met de inrichting van de openbare ruimte ten
behoeve van de school (parkeerplaatsen, kiss & ride zone, toegangspaden, openbare verlichting
etc.) Deze investering is onlosmakelijk verbonden aan de bouw van de nieuwe school. Rekening
wordt gehouden met een investering van maximaal € 637.000,00. Voorgesteld wordt om dit
bedrag als harde prioriteit voor 2016 op te nemen wat betekent dat deze investering bij de
behandeling van de prioriteiten 2016 niet meer ter discussie kan worden gesteld.

In de eerste helft van 2015 wordt een inrichtingsplan inclusief kostenbegroting voor de openbare
ruimte gemaakt. Op basis hiervan kan de kostenraming worden bijgesteld.

In overleg met schoolbestuur Meerderweert wordt tevens bekeken of het schoolplein (grenzend
aan het ontmoetingsplein in het centrumgebied Leuken) een openbaar karakter kan krijgen.
Voordeel is dat het schoolplein buiten schooltijd ook door wijkbewoners kan worden gebruikt.
Redelijkerwijs mag in dat geval ook een bijdrage van de gemeente worden verwacht voor de
inrichting van het schoolplein. De financiële consequenties hiervan worden afzonderlijk inzichtelijk
gemaakt.
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2. Realisatie Kinderopvangvoorziening
Uitgangspunt is dat de gemeentelijke investering in het nieuwe schoolgebouw beperkt blijft tot het
beschikbaar stellen van de normvergoeding. In het projectteam is overeengekomen dat door
Meerderweert in de schoolgebouwen een voorziening voor kinderopvang wordt gerealiseerd. De
extra kosten die hiermee gemoeid zijn, worden betaald door de kinderopvangaanbieder Hoera
Kindercentra. Het betreft een kostendekkende bijdrage. De belangrijkste voorwaarde die Hoera
stelt, is dat ze het gebruiksrecht van de kinderopvangvoorziening kan claimen, zolang het gebouw
een onderwijsfunctie vervult. De exacte voorwaarden worden tussen Meerderweert, Hoera en
gemeente in een overeenkomst vastgelegd.

3. Tijdelijke huisvesting
Uitgangspunt is om de tijdelijke huisvesting van de basisschoolleerlingen zoveel als mogelijk te
organiseren in bestaande leegstand. Dit is mogelijk op de volgende wijze:

Laar
Voorgesteld wordt de leerlingen tijdelijk te huisvesten in de bestaande leegstand van de OBS
Molenakker (schoolbestuur Eduquaat).

De OBS Molenakker beschikt momenteel over 2 schoollocaties in de wijk Molenakker:
- De hoofdlocatie aan de oude Laarderweg waar de onderbouw en kinderopvang is gehuisvest.
- De dislocatie aan de Molenakkerdreef waar de bovenbouw is gehuisvest.
De totale normatieve leegstand in de OBS Molenakker is 653 m2, welke toereikend is voor de
huisvesting van de leerlingen van de St. Franciscusschool inclusief kinderopvang. De
schoolbesturen Meerderweert en Eduquaat regelen onderling op welke wijze de tijdelijke
huisvesting vorm krijgt. Het heeft de voorkeur om alle leerlingen van de St. Franciscusschool (incl.
kinderopvang) te huisvesten op één locatie. De dislocatie aan de Molenakkerdreef biedt hiervoor de
beste mogelijkheden.

Omdat de dislocatie uitsluitend voor bovenbouwleerlingen is ingericht, wil Meerderweert enkele
tijdelijke aanpassingen aan het gebouw doen (o.a. kleinere toiletpotjes en speelvoorzieningen op
de speelplaats). De investeringskosten worden geschat op maximaal€ 30.000,00 (inclusief het
weer terug brengen in de oude staat). Meerderweeft heeft ons verzocht deze kosten voor onze
rekening te nemen. Wij hebben dit verzoek afgewezen, omdat we de investeringen niet
noodzakelijk vinden.

Leuken
Voorgesteld wordt de bovenbouw leerlingen tijdelijk te huisvesten in de Martinusschool en de
onderbouwleerlingen onder te brengen in een tijdelijk te handhaven gedeelte van de huidige
basisschool Leuken.

De Martinusschool (8 lokalen en activiteitenruimtes zolderverdieping) is momenteel door
Meerderweeft in gebruik als tijdelijke huisvestingslocatie voor leerlingen uit Nederweert. De
gemeente Nederweeft heeft de Martinusschool gehuurd tot uiterlijk 1 januari 2016. Waarschijnlijk
komt de school al met ingang van het schooljaar 2OL5/2016 vrij.
De Martinusschool biedt voldoende ruimte om de bovenbouwleerlingen uit Leuken te huisvesten.

De gemeente is voornemens de Martinusschool per l januari 2OI7 te verkopen. Als de bouw van
de nieuwe school in Leuken volgens planning kan starten in september 2Ot5 is ingebruikname in
augustus 2016 haalbaar. Een eventuele vertraging in de bouw kan worden opgevangen in de 4
resterende maanden tot 1 januari 2OL7 waarna de Martinusschool per die datum beschikbaar komt
voor verkoop.

Een gedeelte van de huidige basisschool Leuken kan tijdens de bouw van de nieuwe school
gehandhaafd blijven. Het betreft het pand aan de Middelstestraat 79 dat voldoende groot is om de
onderbouwleerlingen en kinderopvang te huisvesten. Voordeel is dat voor de jongste groep
kinderen een onderwijsvoorziening op loopafstand beschikbaar blijft. Na ingebruikname van de
nieuwe school wordt het pand aan de MiddelstestraatT9 gesloopt.
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Met het inzetten van de Maftinusschool en het pand aan de Middelstestraat 79 zijn voor de
gemeente geen kosten gemoeid. Voor wat betreft het vervoer van leerlingen naar de tijdelijke
huisvestingslocaties geldt zowel in Leuken als Laar dat de gemeente hierin geen verplichting heeft.
Schoolbestuur- / directies en ouders dienen dit onderling te organrseren.

Antwoorden probleemstellingen samengevat
1. Kunnen de naar het schetsontwerp vertaalde bouwplannen worden gerealiseerd binnen het uit

onderwijshuisvering beschikbaar te stellen budget? Zo nee, is er dan aanvullende financiering
van het teko¡t mogelijk of moeten de bouwplannen in omvang of uitstraling worden bijgesteld?
Het normbudget is niet toereikend voor de realisatie van het beoogde programma in Laar en
Leuken. In Laar wordt het tekoft volledig afgedekt middels een bijdrage van
kinderopvangaanbieder Hoera en provinciale subsidie. In Leuken resteert, na verrekening van
de bijdrage van kinderopvangaanbieder Hoera, nog een tekort van € 300.000,00. Er wordt nog
gezocht naar middelen om dit tekort af te dekken (subsidies, bijdrage partners, garantstelling
Meerderweert). Lukt dit niet, dan moet het ontwerp teruggebracht worden tot een school die
binnen normbudget gerealiseerd kan worden. Dit is met Meerderweert gecommuniceerd.

2. Op welke wijze kunnen partijen (Meerderweert, Hoera, gemeente) overeenstemming bereiken
over de realisatie van kinderopvangvoorzieningen bij de scholen in Leuken en Laar?
Hoera Kindercentra investeeft middels een kostendekkende bijdrage in de
kinderopvangvoorzieningen. Daardoor kunnen deze zonder gemeentelijke bijdrage gerealiseerd
worden. De voorwaarden worden in een overeenkomst tussen partijen vastgelegd.

3. Op welke wijze kan tijdelijke huisvesting tijdens de bouw van de scholen worden
georganiseerd?
Tijdelijke huisvesting wordt georganiseerd in bestaande leegstand. Leerlingen uit Laar gaan
tijdelijk naar de OBS Molenakker. Onderbouwleerlingen uit Leuken blijven gebruik maken van
een gedeelte van de huidige basisschool dat tijdens de bouw van de nieuwe school
gehandhaafd kan blijven; bovenbouwleerlingen gaan naar de Martinusschool.

FINANCIËLE GEVOLGEN

IKC Laar

Adviespunt 1: bouwkrediet IKC Laar

Adviespunt 2: exoloitatiebudget biikomende kosten IKC Laar

Investerino Bedrao Jaarlast Dekkino
Taakstellend normbudget voor
de bouw van een 4-klassige
basisschool (623 m2)

947.636*

Sloookosten 90.000
Subtotaal 1.037.636
Af: reeds beschikbaar gesteld
voorbereid i nqskred iet

4t7.848

Totaal 4L7.848 18.803,20 Reserve decentralisatie
huisvesting onderwijs (50 jaar
afschriivinq , 2.5o/o rente)

Investerino Bedrao Jaarlast Dekkino
Toeslag verhuiskosten en herstel
terrei nen

31.777

Onderzoekskosten 15.000
Totaal 46.77L Eenmalig ten laste van reserve

decentralisatie huisvesting
onderwiis

Adviespunt 3: herinrichting parkeefterrein IKC Laar
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Investering Bedrao Jaarlast Dekkinq
Heri nrichting parkeerterrein 50.ooo 3.250 Harde prioriteit 2016 (25 jaar

afschriivinq, 2,5o/o rente)

Investering Bedraq Jaarlast Dekkino
Taakstellend normbudget voor
de bouw van een 14-klassige
basisschool (1.880 m2)

2.336.998x

Sloopkosten 100.000
Subtotaal 2.436.998
Af: reeds beschikbaar gesteld
voorbereidi noskrediet

300.000

Totaal 2.136.998 96.164,95 Reserve decentralisatie
huisvesting onderwijs (50 jaar
afschriivinq, 2,5o/o rente)

IKC Leuken

Adviespunt 4: bouwkrediet IKC Leuken

Adviespunt 5: exoloitatiebudqet biikomende kosten IKC Leuken

Adviesount 6: inrichtino openbare ruimte ten behoeve van IKC Leuken

x Het beschikbaar te stellen normbudget wordt altijd gebaseerd op de laatst beschikbare
leerlingenprognoses. Op dit moment zijn dit de prognoses 2074. In de eerste helft van 2015 komen
de prognoses voor 2015 beschikbaar (gebaseerd op oktobertelling 1-10-2014). Het beschikbaar te
stellen normbudget voor beide IKC's zal worden bijgesteld indien de prognoses 2015 hieftoe
aanleiding geven.

COMMUNICATIE

fnvesterino Bedrao Jaarlast Dekkino
Toeslag verhuiskosten en herstel
te rreinen

93.295

Onderzoekskosten 15.000
Totaal 108.29s Eenmalig ten laste van reserve

decentralisatie huisvesting
onderwiis

Investerinq Bedraq Jaarlast Dekkino
Inrichting openbare ruimte ten
behoeve van de school

637.OOO 47.405 Harde prioriteit 2076 (25 jaar
afschriivinq , 2,5o/o rente)

Investerino Bedrao Jaarlast Dekkins
Boekwaarde basisschool Laar 60.260.54
Boekwaarde basisschool Leuken 270.802.46
Totaal 27L.063 Eenmalig ten laste van reserve

decentralisatie hu isvesti ng
onderwiis

EVALUATIE
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ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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GEMEENTE WEERT

Nummer raadsvoorstel; RAD-00 1071

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weeft,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2Ol5;

besluit

In te stemmen met

IKC Laar:
1. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 417.848 voor de bouw van een nieuw Integraal
Kind Centrum in Laar'
2. Het beschikbaar ståtlen van een eenmalig exploitatiebudget van C 46.777 voor bijkomende
kosten die met de realisatie van het IKC Laar gemoeid zijn;
3. Het benoemen van het herinrichten / aanpassen van de parkeerplaats bij het IKC Laar als harde
prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 50.000.

IKC Leuken:
4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.136.998 voor de bouw van een nieuw Integraal
Kind Centrum in Leuken;
5. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 108.295 voor bijkomende
kosten die met de realisatie van het IKC Leuken gemoeid zijn;
6. Het benoemen van de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken als
harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 637.000.

7. Het aanvullend beschikbaar stellen van de provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen aan
Meerderweert ten behoeve van de realisatie van het IKC Laar;

Kennis te nemen van:
8. het fasedocument inclusief bijlagen waarin het proces en de uitgangspunten tussen partijen
Meerderweert, Hoera Kindercentra en gemeente Weert zijn vastgelegd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2015.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften A.A.M.M. Heijmans
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1 INLEIDING 
 

Stichting MeerderWeert, Hoera Kindercentra en de gemeente Weert hebben het initiatief 

genomen om een Integraal KindCentra (IKC) in Laar en een Integraal KindCentra (IKC) in 

Leuken te realiseren. MeerderWeert zal gaan optreden als bouwheer. In voorliggend 

beslisdocument is het voorontwerp toegelicht. 

 

Achtergrond en doelstelling 

Op 3 juni 2013 hebben heeft het college van burgemeester en wethouders groen licht gegeven 

voor de start van de voorbereidingen om te komen tot twee nieuwe basisscholen in Leuken en 

Laar-Laarveld. Hierbij is een aantal uitgangspunten geformuleerd:  

1. De gemeente investeert uitsluitend in de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen voor 

primair onderwijs. Op basis van de meest actuele leerlingenprognoses wordt de omvang 

van de scholen bepaald. Er wordt door de gemeente niet geïnvesteerd in voorzieningen 

voor kinderopvang.  

2. Het schoolbestuur MeerderWeert zal, conform het gestelde in de wet primair onderwijs, 

voor beide projecten optreden als bouwheer. Door de gemeente is aan MeerderWeert een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten laste waarvan de voorbereidingskosten 

kunnen worden gebracht.  

3. De nieuwe school in Leuken wordt gebouwd in het centrumgebied, op dezelfde locatie waar 

de huidige school staat. Nieuwbouw van de school voor Laar-Laarveld was op dat moment 

nog beoogd aan de Schonkenweg.  

4. In het voorbereidingstraject wordt niet voorzien in de bouw van een gymzaal bij beide 

scholen.  

 

Op 25 september 2013 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat het wenselijk is een 

kinderopvangvoorziening te realiseren in Leuken en Laar-Laarveld. De raad van de gemeente 

Weert heeft toen een motie aangenomen waarin het college is opgedragen tezamen met 

betrokken partijen een oplossing te zoeken voor de realisering van buitenschoolse opvang en 

peuteropvang bij beide nieuw te bouwen scholen.  

 

Op 14 februari 2014 heeft de gemeenteraad een hernieuwd besluit genomen over de bouwlocatie 

van de nieuwe school voor Laar-Laarveld en aanvullende kaders gesteld voor deze school:  

1. De raad van de gemeente Weert heeft de Aldenheerd (locatie huidige school) aangewezen 

als bouwlocatie voor de nieuwe school.  

2. De mogelijkheden tot renovatie van het huidige schoolgebouw moeten serieus worden 

bekeken.  

3. De nieuwe school moet zodanig worden ontworpen dat ‘omklappen’ naar een andere 

functie realiseerbaar is.  

 

Op 11 oktober 2014 is de raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners in een 

informatiebijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken van de lopende onderwijsprojecten, 

waaronder de nieuwbouw van de scholen in Leuken en Laar. 



 Datum: 7-1-2015 
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2 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN PROJECT 
 

2.1 Intergraal KindCentra (IKC) 

Stichting MeerderWeert, Hoera Kindercentra en de gemeente Weert hebben de visie dat op beide 

locaties Integrale KindCentra (IKC) dienen te worden gerealiseerd. Een IKC is een voorziening 

waarin organisaties als basisonderwijs, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, 

peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Naast het 

onderbrengen van deze voorzieningen onder een dak heeft het IKC tevens de visie om de 

inhoudelijke samenwerking van de verschillende voorzieningen op elkaar af te stemmen en 

daarmee een doorgaande leerlijn voor de kinderen te bewerkstellingen. 

 

2.2 Programma  

Op basis van de leerlingenprognoses die op 11 november 2014 door de gemeente Weert zijn 

vastgesteld is de ruimtebehoefte per basisschool gebaseerd. De basisschool St. Franciscus in 

Laar heeft conform de normering recht op 4 klaslokalen, 623 m² bvo (84 leerlingen).  

De basisschool Leuken heeft conform de normering recht op 14 klaslokalen, 1.880 m² bvo  

(334 leerlingen).  

Momenteel is het aantal leerlingen per teldatum d.d. 1 oktober 2014 bekend. Wanneer de 

meerjarige prognoses zijn vastgesteld door de gemeente Weert (begin 2015) zal er een 

aanpassing op het programma plaatsvinden.  

 

De raad van de gemeente Weert heeft bij motie bepaald dat het wenselijk is een voorziening 

voor kinderopvang te realiseren bij de scholen in Leuken en Laar-Laarveld. MeerderWeert heeft 

Hoera Kindercentra bereid gevonden te investeren in een kinderopvangvoorziening bij beide 

scholen. De gewenste omvang van de kinderopvangruimte is in Leuken 185 m² (2 groepen) en 

in Laar 105 m² (1 groep).  

 

Onderstaand zijn de beoogde programma’s voor het IKC Laar en IKC Leuken opgenomen.  

Figuur: Ruimtebehoefte nieuwbouw IKC Laar 

 

Figuur: Ruimtebehoefte nieuwbouw IKC Leuken

IKC Laar  Ruimtebehoefte (bvo) 

Basisschool  4 klaslokalen 623 m² 

Extra wens MeerderWeert 2 klaslokalen 280 m² 

Kinderdagopvang (KDO) 1 groepsruimte (2 lokalen) 105 m² 

Buitenschoolse opvang (BSO) in synergie 0 m² 

Dorpsvoorziening, multifunctionele ruimte in synergie 0 m² 

Totale ruimtebehoefte (bvo)   1.008 m² 

IKC Leuken  Ruimtebehoefte (bvo) 

Basisschool  14 klaslokalen 1.880 m² 

Kinderdagopvang (KDO) 2 groepsruimten 185 m² 

Buitenschoolse opvang (BSO) in synergie 0 m² 

Wijkvoorziening, multifunctionele ruimte in synergie 0 m² 

Totale ruimtebehoefte (bvo)  2.065 m² 



 Datum: 7-1-2015 
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Gymzaal 

Vooralsnog wordt er geen gymzaalvoorziening aan het programma IKC Leuken toegevoegd. Dit 

is wel de wens van MeerderWeert en Hoera Kindercentra en mogelijk van de gemeenteraad in de 

toekomst. In de uitwerking van het voorontwerp is daarom een ruimtereservering gedaan opdat 

het in de toekomst mogelijk is om alsnog een gymzaalvoorziening aan het programma toe te 

voegen. In december 2014 heeft de raad van de gemeente Weert de motie met betrekking tot  

de bouw van een gymzaal verworpen. 

 

2.3 Locatie IKC Leuken  

De beoogde locatie van het IKC Leuken is de huidige locatie van basisschool Leuken aan de 

Middelstestraat. Aandachtspunt bij deze locatie is dat rekening gehouden moet worden met de 

woonvisie die voor de wijk Leuken is opgesteld. In deze Woonvisie Leuken is een verkenning 

naar de herinrichting van het centrumgebied opgenomen waar het IKC een plek krijgt.  

 

Onderstaand de plankaart uit de Woonvisie Leuken. Belangrijke onderdelen van deze plankaart 

zijn: de situering onder punt 3 het beoogde IKC Leuken, het appartementenblok punt 2 en het 

daar tussenliggende park. Over dit park komt een langzaamverkeersroute. 

Figuur: Kaart uit Woonvisie Leuken met punt 3 Nieuwe Locatie IKC Leuken  

 



 Datum: 7-1-2015 
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2.4 Locatie IKC Laar  

De beoogde locatie van het IKC Laar is op de huidige locatie van basisschool St. Franciscus aan 

de Aldenheerd in Laar. In de onderstaande afbeelding is in rood de locatie weergegeven.  

 

 
Luchtfoto: Huidige locatie basisschool St. Franciscus te Laar           bron: Google earth 

 

Het huidige schoolgebouw is een karakteristiek en herkenbaar gebouw in Laar. Het gebouw heeft 

geen monumentale status en is geen onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Zowel vanuit 

de gemeenteraad als vanuit het dorp Laar is de vraag gekomen om te onderzoeken of (delen) 

van de bestaande bebouwing behouden kunnen blijven. 

 

   
Foto: Huidige locatie basisschool St. Franciscus te Laar        bron: Google earth 

 



 Datum: 7-1-2015 
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2.5 Projectorganisatie 

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw IKC Laar en IKC Leuken zijn de volgende kernpartners  

betrokken: 

 Stichting MeerderWeert    bouwheer 

 Hoera Kindercentra    beoogde aanbieder kinderopvang  

 Gemeente Weert     faciliterend en ondersteunend 

Stichting MeerderWeert vertegenwoordig Basisschool Leuken en Basisschool St. Franciscus. 

 

De betrokken partijen functioneren op diverse communicatieniveaus; partijen die beslissen, 

inspraak hebben en geïnformeerd worden en partijen die de werkzaamheden voorbereiden: 

 beslissers: Stichting MeerderWeert (bouwheer), gemeente Weert (faciliterend) en Hoera 

Kindercentra (KDO); 

 inspraak: ambtelijke ondersteuning gemeente Weert en onderwijsteam; 

 informatie: dorps- en wijkraad, omwonenden, pers, e.d. 

 uitvoerend: ontwerpteam en ondersteunende adviseurs. 

 

Momenteel zijn de volgende (externe) adviseurs betrokken: 

 Laride | Hart voor huisvesting  projectmanagement  

 Frencken|Scholl architecten   architect 

 Constructeur      Archimedes 

 Installatieadviseur    Huisman & van Muijen  

Gedurende de ontwerpfase zullen hier partijen aan worden toegevoegd.  

 

 



 Datum: 7-1-2015 
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3 ONTWERP 
 

3.1 Voorontwerp IKC Laar 

Zoals eerder genoemd is de wens van MeerderWeert om in het IKC Laar 6 klaslokalen te 

realiseren. Normatief is er slechts budget voor 4 klaslokalen. Tevens is de wens om (delen van) 

het bestaande karakteristieke pand te herbestemmen en een multifunctionele ruimte voor het 

dorp te realiseren.  

 

In de uitwerking van het ontwerp is onderzocht om delen van het bestaande pand te behouden. 

In onderstaand figuur is een plattegrond van het bestaande gebouw opgenomen. Het bouwdeel 

dat functioneel het meest eenvoudig is te hergebruiken en dat constructief nog in goede staat 

verkeerd, zijn de 4 lokalen in het hoofdvolume. Het met rood gearceerde deel zal daarmee 

worden gesloopt. Het te renoveren bouwdeel zal volledig worden gerenoveerd opdat ook dit 

bouwdeel voldoet aan de hedendaagse eisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: rood - te slopen bouwdelen.            Middelste deel wordt gerenoveerd. 

 

Het architectenbureau Frencken|Scholl architecten uit Maastricht heeft de visie en programma 

van het IKC Laar vertaald in een voorontwerp. Wel dient de opmerking gemaakt te worden dat 

dit een voorontwerp is en het op een aantal onderdelen nog zal worden geoptimaliseerd. 

Onderstaand een aantal impressies van het voorontwerp welke in bijlage 1 is opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: impressie IKC Laar 



 Datum: 7-1-2015 
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Figuur: Impressie IKC Laar 

 

3.2 Voorontwerp IKC Leuken 

Het beoogde plangebied voor het IKC Leuken is gesitueerd aan de rand van het nog te realiseren 

park conform de Woonvisie Leuken. In overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente 

Weert is de locatie van het IKC bepaald op basis van: 

 Situering nieuwbouw binnen de bestemmingsplangrens. 

 De afstand tot het nog te slopen bouwdeel Middelstestraat 79 wat gedurende de bouw zal 

fungeren als tijdelijke huisvesting.  

 Situering van het schoolplein en parkeerterrein i.r.t. het park. 

 De ruimtereservering voor een gymzaalvoorziening in de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: situering nieuwbouw IKC Leuken 

 

In de uitwerking van zowel het IKC Laar als het IKC Leuken is de stedenbouwkundige van de 

gemeente en een verkeerskundige van de gemeente betrokken. Met name in Leuken is er 

namelijk de mogelijkheid om met de inrichting van het naastgelegen park een deel van de 

parkeeroverlast op te lossen. Afgestemd is dat daarom de uitwerking van het park door de 

gemeente parallel zal lopen met de uitwerking van het project. Tevens geeft dit de mogelijkheid 



 Datum: 7-1-2015 
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om met name de uitstraling en inrichting van het park en de buitenruimte van het IKC Leuken 

eenduidig te laten zijn.  

 

Het architectenbureau Frencken|Scholl architecten uit Maastricht heeft ook voor het IKC Leuken 

de visie en programma vertaald in een voorontwerp. Ook hier dient de opmerking gemaakt te 

worden dat dit een voorontwerp is en het op een aantal onderdelen nog zal worden 

geoptimaliseerd. Onderstaand een aantal impressies van het voorontwerp welke in bijlage 2 is 

opgenomen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Impressie IKC Laar 



 Datum: 7-1-2015 
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3.3 Procedures en vergunningen 

Het voorontwerp is uitgewerkt binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan  

Laar-Hushoven 2010 en het vigerende bestemmingsplan Weert-Oost 2008 van de gemeente 

Weert.  

 

Het plan zal volgens de richtlijnen van de wet WABO (omgevingsvergunning) moeten worden 

ingediend. Aangezien er op beide locaties bestaande panden gesloopt moeten worden, is voor 

beide locaties een sloopvergunningen noodzakelijk. Tevens is een kapvergunning nodig en zal 

t.b.v. de realisatie ook een archeologisch onderzoek verricht moeten worden.  

 

3.4 Proces 

In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen (MeerderWeert, Hoera, Gemeente, 

onderwijsteams Laar en Leuken, architect en Laride) is voor beide projecten een ontwerp 

gemaakt.  

 

Eerst is tijdens een aantal workshops in samenwerking met de onderwijsteams een visie 

ontwikkeld ten aanzien van de huisvesting. Wat voor uitstraling moet het IKC krijgen? Hoe willen 

we lesgeven? Hoe ziet de samenwerking tussen de basisschool en de kinderopvang eruit? Ook 

hebben beide teams een aantal referentieprojecten bezocht. 

 

   
Eerste ideeschetsen tijdens visieworkshop IKC Laar             Excursies naar referentieprojecten  

 

Vervolgens is deze visie door de architect eerst vertaald in een schetsontwerp en later in een 

voorontwerp dat is teruggekoppeld aan en afgestemd met de betrokken partijen. De afdeling 

Ruimtelijk Beleid van de gemeente Weert (stedenbouwkundige en verkeerskundige) is hier 

tevens bij betrokken. 

 

Tijdens een informatieavond zijn de plannen op 16 juni 2014 in Laar en op 17 juni 2014 in 

Leuken gepresenteerd. Daarnaast zijn de ontwerpen teruggekoppeld met de dorpsraad Laar en 

Leuken. Geconcludeerd kan worden dat voor beide projecten veel draagvlak is. 

 

 



 Datum: 7-1-2015 
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4 FINANCIËN 

 
4.1 Budget 

Voorlopend op de besluitvorming is tijdens de informatieavond d.d. 8 oktober 2014 de raad van 

de gemeente Weert geïnformeerd over de projecten IKC Laar en IKC Leuken. Om verdere 

vertraging te voorkomen is het budget dat op die avond is gecommuniceerd vooralsnog het 

uitgangspunt voor het ontwerp. De gemeente Weert heeft aangegeven dat zij, middels het al 

verstrekken van het voorbereidingskrediet, het risico van deze ontwikkelkosten draagt.    

 

In onderstaand overzicht is het budget met onderbouwing per project opgenomen. In dit budget 

zijn de grondkosten als (sloopkosten, boekwaarden, verkeersmaatregelen, tijdelijke huisvesting, 

inrichting openbare ruimte en archeologisch onderzoek) niet opgenomen. Deze kosten zijn voor 

rekening van de gemeente Weert en zullen daarom wel in de kredietaanvraag aan de raad 

worden meegenomen. In de hiernavolgende sub-paragrafen zijn deze deelbudgetten nader 

toegelicht. 

Figuur: Budgetoverzicht IKC Laar 

 

Figuur: Budgetoverzicht IKC Leuken 

 

* In het budget IKC Leuken is vooralsnog geen rekening gehouden met het beschikbaar komen van een extra 

bijdrage ten behoeve van extra kwaliteitsimpuls. Hierover later in dit hoofdstuk meer. 

 

4.1.1 Bijdrage Hoera Kindercentra 

De raad van de gemeente Weert heeft bij motie bepaald dat het wenselijk is een voorziening 

voor kinderopvang te realiseren bij de scholen in Leuken en Laar-Laarveld. MeerderWeert heeft 

Hoera Kindercentra bereid gevonden kostendekkend te investeren in een kinderopvang-

voorziening bij beide scholen. Afspraken hieromtrent worden in een overeenkomst vastgelegd. 

 

4.1.2 Provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen  

Als dekking voor het IKC Laar verleent de Provincie een subsidie van € 225.000,- voor de nieuwe 

school in Laar in het kader van de regeling ‘Leefbaarheid en groen’. MeerderWeert heeft reeds de 

toezegging ontvangen van € 25.000,- t.b.v. duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen). De 

IKC Laar opmerking o.b.v. bedrag incl. btw 

Basisschool Laar kredietvotering Gemeenteraad  normering 2015 € 947.636 

Kinderdagopvang  intentieovereenk. MW-Hoera-gemeente kostendekkende bijdrage € 130.000 

Dubo, MF Ruimte Provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen subsidievoorwaarden € 250.000 

Totaal incl. btw   € 1.327.636 

IKC Leuken opmerking o.b.v. bedrag incl. btw 

Basisschool Leuken kredietvotering Gemeenteraad  normering 2015 €   2.336.998 

Kinderdagopvang  intentieovereenk. MW-Hoera-gemeente kostendekkende bijdrage €      260.000 

Dubo, extra kwaliteit subsidie  n.n.b.*    

Totaal incl. btw   € 2.596.998 



 Datum: 7-1-2015 
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‘Leefbaarheid en groen’ subsidie wordt door de gemeente aan de bouwheer MeerderWeert 

beschikbaar gesteld voor de bouw van de nieuwe school. Hieraan worden de volgende 

voorwaarden gekoppeld:  

 MeerderWeert is verantwoordelijk en dient te voldoen aan voor de subsidievoorwaarden 

zoals opgenomen in de subsidiebeschikking van de provincie. Tevens komen kosten voor 

een eventueel door de provincie vereiste accountantsverklaring voor rekening van 

Meerderweert 

 Het financiële risico van een eventuele lagere subsidievaststelling ligt bij MeerderWeert.  

 MeerderWeert verwacht dat het aantal leerlingen de komende jaren sterker zal toenemen 

dan de huidige prognoses doen vermoeden. Een groei van de school tot 6 klaslokalen dient 

door MeerderWeert te worden opgevangen binnen de (multifunctionele) vierkante meters 

die nu worden gerealiseerd. De multifunctionele inzet van het gebouw dient daarbij, al dan 

niet in gewijzigde vorm, behouden te blijven.  

 

4.1.3 Subsidie t.b.v. extra kwaliteit IKC Leuken 

De nieuwbouw IKC Leuken maakt in de woonvisie Leuken onmiskenbaar deel uit van het 

centrumgebied. Sterker nog, dit gebouw zal voor een groot deel beeldbepalend worden in de 

uitstraling van het park. De normering voorziet niet in deze gewenste kwaliteit van de 

buitengevel. Daarnaast is ten behoeve van de gewenste multifunctionaliteit en 

duurzaamheidsmaatregelen extra budget noodzakelijk bovenop de normvergoeding.  

 

Gedachte van het projectteam is altijd geweest het nieuwe schoolgebouw mee te laten profiteren 

van de projectbijdrage uit het Regiofonds Midden Limburg die voor het project “Integrale 

Woonvisie Leuken” beschikbaar is gesteld. De mogelijkheden hiertoe zijn in december 2014 met 

de provincie verkend. Uit deze verkenning is duidelijk geworden dat deze bijdrage uitsluitend 

aangewend mag worden voor tekorten in de grondexploitatie alsmede in de kosten voor 

(her)inrichting van de openbare ruimte. De bijdrage mag niet worden gebruikt voor de bouw van 

de nieuwe school of het toevoegen van extra kwaliteit hieraan (opstalontwikkeling). Dit betekent 

dus vooralsnog dat er geen dekking is voor de ‘plus’ die partijen graag aan de school willen 

toevoegen. Wel worden de volgende mogelijkheden nog onderzocht: 

 Of de subsidie t.b.v. de Internationale Hogeschool (€ 255.228,-) beschikbaar gesteld kan 

worden voor dit project. Omdat dit project geen doorgang vindt kunnen deze gelden 

wellicht vrij komen. Hiervoor is wel goedkeuring van de SML nodig. 

 Of er nog andere subsidiemogelijkheden zijn. 

 Of investeringen t.b.v. duurzame maatregelen die bovenop de reguliere bouwregelgeving 

zijn door de partners gedragen kunnen worden. 

 MeerderWeert garant kan staan voor een bedrag van € 100.000,- wanneer de uiteindelijke 

aanbesteding hoger is dan budget. 

 

Wanneer deze extra dekking niet verkregen kan worden zal het ontwerp afgepeld moeten 

worden tot een ‘blokkendoos’ die binnen budget gebouwd kan worden. Bij de kernpartners is 

vooralsnog geen draagvlak voor de ‘blokkendoos’ variant. In de uitwerking van het plan zal 

rekening gehouden worden met dit scenario. 

 



 Datum: 7-1-2015 
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4.2 Raming VO IKC Laar 

Op basis van het voorontwerp IKC Laar zijn de bouw- en investeringskosten geraamd. De 

bouwkosten zijn geraamd op voorontwerpniveau; dit betekent dat het ontwerp nog niet 

technisch uitgewerkt is. In de bouwkostenraming zijn er daarom aannames gedaan (materialen, 

installatietechnische en constructieve gegevens e.d.) waardoor deze kostenraming indicatief te 

beoordelen is.  

Het voorontwerp IKC Laar heeft momenteel een geringe een overschrijding op het budget die 

middels een ontwerpoptimalisatie in de uitwerking naar definitief ontwerp wordt bezuinigd.  

 

4.3 Raming VO IKC Leuken 

Ook zijn de bouw- en investeringskosten van het VO IKC Leuken geraamd en gespiegeld aan het 

budget. Het voorontwerp IKC Leuken heeft momenteel een overschrijding op het budget. Middels 

een ontwerpoptimalisatie in de uitwerking naar definitief ontwerp zal een deel van deze 

overschrijding worden bezuinigd. Hierdoor blijft er een overschrijding van indicatief € 300.000,- 

inclusief btw op het budget.  

 

Vooralsnog is er niet de intentie om het ontwerp helemaal af te pellen tot een ‘blokkendoos’ die 

binnen budget gerealiseerd kan worden omdat er nog een aantal mogelijkheden zijn om extra 

dekking te verkrijgen voor dit project. Mocht deze subsidie/extra bijdrage geen doorgang vinden 

zal het ontwerp aangepast moeten worden en met name in de uitstraling gaan leiden tot de 

metaforische ‘blokkendoos’. Bij kernpartners is vooralsnog geen draagvlak voor deze 

‘blokkendoos’ variant. 

 

4.4 Schoolplein  

De aanleg van het schoolplein is opgenomen als sluitpost. Dit betekent dat is voorzien in een 

sobere functionele uitvoering die niet passend is in de beoogde uitstraling van het totale 

centrumgebied. De kernpartners vinden het zeer wenselijk dat de uitstraling van het schoolplein 

naadloos aansluit bij de beoogde uitstraling van de openbare ruimte en het beoogde 

ontmoetingsplein. Helaas voorziet de normering hier niet in; dit kan betekenen dat er slechts een 

stoeptegel schoolplein wordt aangelegd. Ten behoeve van deze gewenste uitstraling zal in de 

budgetaanvraag inrichting openbare ruimte en het ontmoetingsplein hiervoor een extra bijdrage 

worden gevraagd, zodat het voldoet aan het door de kernpartners gewenste kwaliteitsniveau. De 

gemeenteraad dient in het kader van de prioriteitendiscussie voor 2016 te besluiten over de 

beschikbaarstelling van deze bijdrage. 

  

 



 Datum: 7-1-2015 
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5 OVERIGE ZAKEN  
Uitgangspunt is om de tijdelijke huisvesting van de basisschoolleerlingen zoveel als mogelijk te 

organiseren in bestaande leegstand. Dit is mogelijk op de volgende wijze:  

 

5.1 Tijdelijke huisvesting Laar  

Voorgesteld wordt de leerlingen tijdelijk te huisvesten in de bestaande leegstand van de OBS 

Molenakker (schoolbestuur Eduquaat). De OBS Molenakker beschikt momenteel over 2 

schoollocaties in de wijk Molenakker:  

 De hoofdlocatie aan de Oude Laarderweg waar de onderbouw en kinderopvang is 

gehuisvest.  

 De dislocatie aan de Molenakkerdreef waar de bovenbouw is gehuisvest.  

 

De totale leegstand in de OBS Molenakker is 653 m², welke toereikend is voor de huisvesting 

van de leerlingen van de St. Franciscusschool inclusief kinderopvang. De schoolbesturen 

MeerderWeert en Eduquaat regelen onderling op welke wijze de tijdelijke huisvesting vorm 

krijgt. De voorkeur gaat hierbij uit om alle leerlingen van de St. Franciscusschool (incl. 

kinderopvang) te huisvesten op één locatie. De dislocatie aan de Molenakkerdreef biedt hiervoor 

de beste mogelijkheden. De haalbaarheid wordt door de schoolbesturen onderzocht. Lukt dit, 

dan zijn er wel aanpassingen nodig aan het gebouw en de speelplaats ten behoeve van de 

huisvesting van onderbouwleerlingen. De kosten hiervan worden ingeschat op maximaal  

€ 30.000,-.  

 

5.2 Tijdelijke huisvesting Leuken  

Voorgesteld wordt de bovenbouwleerlingen tijdelijk te huisvesten in de Martinusschool en de 

onderbouwleerlingen onder te brengen in een tijdelijk te handhaven gedeelte van de huidige 

basisschool Leuken.  

 

De Martinusschool (8 lokalen en activiteitenruimtes zolderverdieping) is momenteel door 

MeerderWeert in gebruik als tijdelijke huisvestingslocatie voor leerlingen uit Nederweert. De 

gemeente Nederweert heeft de Martinusschool gehuurd tot uiterlijk 1 januari 2016. 

Waarschijnlijk komt de school al met ingang van het schooljaar 2015/2016 vrij.  

 

De Martinusschool biedt voldoende ruimte om de bovenbouwleerlingen uit Leuken te huisvesten.  

De gemeente is voornemens de Martinusschool per 1 januari 2017 te verkopen. Als de bouw van 

de nieuwe school in Leuken volgens planning kan starten in september 2015 is ingebruikname in 

augustus 2016 haalbaar. Een eventuele vertraging in de bouw kan worden opgevangen in de 4 

resterende maanden tot 1 januari 2017, waarna de Martinusschool per die datum beschikbaar 

komt voor verkoop. Er zijn geen investeringen nodig om het gebouw geschikt te maken voor 

tijdelijk onderwijshuisvesting.  

 

Een gedeelte van de huidige basisschool Leuken kan tijdens de bouw van de nieuwe school 

gehandhaafd blijven. Het betreft het pand aan de Middelstestraat 79 dat voldoende groot is om 

de onderbouwleerlingen en kinderopvang te huisvesten. Voordeel is dat voor de jongste groep 

kinderen een onderwijsvoorziening op loopafstand beschikbaar blijft. Na ingebruikname van de 

nieuwe school wordt het pand aan de Middelstestraat 79 gesloopt.  



 Datum: 7-1-2015 
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Met het inzetten van de Martinusschool en het pand aan de Middelstestraat 79 zijn voor de 

gemeente geen kosten gemoeid. Voor wat betreft het vervoer van leerlingen naar de tijdelijke 

huisvestingslocaties geldt zowel in Leuken als Laar dat de gemeente hierin geen verplichting 

heeft. Schoolbestuur/-directies en ouders dienen dit onderling te organiseren. 

 

5.3 Sloop 

De gemeente stelt een krediet beschikbaar voor de sloop van de huidige schoolgebouwen in 

Leuken en Laar. De sloopkosten worden op basis van de werkelijke kosten met de bouwheer 

(Meerderweert) afgerekend, waarbij de sloopwerkzaamheden aanbesteed zullen worden conform 

het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. 

 

5.4 Archeologie 

Ten behoeve van het bouwrijp maken van beide terreinen is archeologisch onderzoek vereist. 

Deze kosten worden niet middels de normering vergoed waardoor de gemeente dit voor haar 

rekening neemt. 

 

5.5 Verhuiskosten  

De gemeente stelt conform de normering 2015 een krediet beschikbaar voor de verhuiskosten 

naar en van de tijdelijke huisvestingslocatie. De aanbesteding hiervan zal conform het 

gemeentelijk aanbestedingsbeleid geschieden. 

 

5.6 Openbare ruimte 

De gemeente is bouwheer voor het ontwerp en realisatie van de aanleg van de openbare ruimte 

op en rondom de school. Hieronder valt de aanleg van het park, ontmoetingsplein in leuken en 

de te nemen verkeersmaatregelen als bijvoorbeeld aanleg extra parkeerplaatsen e.d. 

Overeengekomen is dat de uitwerking van de openbare ruimte parallel loopt aan de 

nieuwbouwprojecten. 

 

 



 Datum: 7-1-2015 
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6 RISICO-INVENTARISATIE 
 

In de uitwerking van de vervolgfase dient rekening te worden gehouden met de volgende  

risico’s: 

 Budgettoekenning: Er dient nog besluitvorming plaats te vinden door de raad van de 

gemeente Weert, en de afspraken tussen Hoera Kindercentra en MeerderWeert zijn nog 

niet definitief in een overeenkomst bekrachtigd. Omwille van de voortgang is op risico van 

de gemeente Weert (middels het al verstrekken van het voorbereidingskrediet) gestart met 

de uitwerking van dit project.   

 

Verwacht wordt dat de besluitvorming omtrent de budgettoekenning door de gemeente 

Weert begin 2015 plaatsvindt. Tevens wordt verwacht dat begin 2015 de afspraken tussen 

Hoera Kindercentra en MeerderWeert in een overeenkomst zijn bekrachtigd. 

 

 Wijziging uitgangspunten: Als gevolg van de vaststelling van het budget kunnen er 

aanvullende randvoorwaarden komen, dan wel uitgangspunten wijzigen (geen of hoogte 

subsidie, extra eisen duurzaam bouwen, e.d.). Deze wijzigingen kunnen leiden tot 

aanpassingen van het voorontwerp. De extra ontwikkelkosten voor het aanpassen van het 

voorontwerp zijn niet gedekt en zijn daarmee voor rekening van het bouwbudget. Wanneer 

het budget wordt vastgesteld (zie vorige aandachtspunt) zal duidelijk worden of het 

ontwerp gehandhaafd kan worden, dan wel moet worden aangepast. 

 

 Vergunningen: Het verkrijgen van goedkeuring op de omgevings,- kap- en 

sloopvergunning. Tevens is een archeologisch onderzoek noodzakelijk.  

 

 Aanbesteding: Mogelijke tegenvallers bij de aanbesteding. De huidige 

aanbestedingsomstandigheden zijn nog goed. Niet bekend is hoe deze zullen zijn ten tijde 

van de verwachte aanbesteding medio 2015. 



 Datum: 7-1-2015 
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7 PLANNING  
 

Onderstaand de overall planning voor de projecten IKC Laar en IKC Leuken. Aangezien deze 

projecten parallel worden uitgevoerd zijn ze in een planning ondergebracht. Streven is dat medio 

2015 de vergunningprocedure en de aanbesteding van het project is afgerond opdat de 

bouwwerkzaamheden in augustus 2015 starten. De geplande oplevering is voorzien in juli 2016. 

 
Fasen

MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG

Definitiefase 
Schetsontwerp
Besluitvorming 

Planvorming
Voorontwerpfase
Definitief ontwerp
Technisch ontwerp / Bestek
Prijs- en contractvorming

Realisatiefase
Bouwvoorbereiding
Realisatie

Procedures
Omgevingsvergunning

2014 20162015

Start bouw Oplevering

````

 

Figuur: Overall projectplanning 



 Datum: 7-1-2015 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Voorontwerp IKC Laar 

Bijlage 2: Voorontwerp IKC Leuken 
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