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ONDER|ERP
Spoedprocedure voor De Widdonckschool Weert, Beatrixlaan 1,
de eerste inrichtiùg Onderwijs Leer Pakket (OLP) en meubilair.
6006 AH, ten behoeve van
ADVIES
al
medeperking verlenen ex artikel 22 van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Weert voor de eerste inrichting OLP en meubilair;
b) hiervoor een bedrag van C (: 17.296,26 incl. BTW beschikbaar te stellen.
Relatie met vorin voorstel :
Geen
Alnemeen:
De Widdonckschool Weert verzoekt om met toepassing van de spoedprocedure in de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert de eerste inrichting OLP
en meubilair te bekostigen voor 14 Ieerlingen.
TOELICHTING
Ten aanzien van de procedure:
1. veràoeken om opname in het huisvestingsprogramma worden binnen de jaarlijks te
doorlopen cyclus door schoolbesturen ingediend vöör 1 februari.
V I ens artikel 6 Iid 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
0g,
besluiten B&W een aanvraag die niet v66r 1 februari is ingediend niet te behandelen
en maken dit besluit kenbaar aan de aanvrager.
2. spoedeisende huisvestingsvoorzieningen kunnen op elk moment in het jaar door
schoolbesturen worden aangevraagd. Het college van B&W toetst het spoedeisend
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karakter, de weigeringsgronden in de onderwijswetten en
I t/m 111 van de Verordening voorzieningen huisvesting
de criteria bedoeld in bijlage
onderwijs gemeente Weert.
Arqumenten :
In oktober 2013 heef't de Widdonckschool 101 Ieerlingen. Dit is een gtoei van 14 Ieerlingen
ten opzichte van 1 oktober 2012. Door deze Ieerlingengroei wil De Widdonckschool
uitbreiden met één groep. Hiervoor is OLP en Meubilair nodig. De Widdonckschool vraagt
voor (2 18.116,63,- OLP en meubilair aan. Volgqns de Verordening mag voor een
Ieerlingengroei van 14 Ieerlingen maximaal C C 17.296,26 (prijspeil 2013) worden
aangevraagd.
Dit bedrag is als volgt berekend :
Per Iéerling in het onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) wordt 8,8 1332
gerekend.
14 Ieerlingen x 8,8 mi is 123 mz
Per m2 wordt voor OLP en meubilair C 140,62 gerekend (prijspeil 2013)
123 m2 x C 140,62 = C 17.296,26.
Het bedrag dat De Widdonckschool vraagt overstijgt het maximale bedrag. Wij stellen uw
College voor De Widdonckschool voor eerste inrichting OLP en meubilair f C 17.296,26,
beschikbaar te stellen.
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JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Uw beslissing Ieidt tot een voor bezwaar vatbare beschikking.
FINANCIILE EN
PERSONELE GEVOLGEN
De vervanging van de eerste inrichting OLP en meubilair is op termijn de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur zelf. Voor de gemeente Weert heeft dit op
basis van de geldende voorschri|en tot gevolg dat deze investering door de gemeente niet
geactiveerd mag worden. De kosten van f C 17.296,26 moeten volledig in het boekjaar
2013 ten Iaste van de middelen onderwijshuisvesting gebracht worden. In de begroting is
voor kosten spoedaanvragen een budget aanwezig zodat geen bijstelling noodzakelijk is.
Er zijn geen personele gevolgen.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belana'?:
4* Organisaties/lnstellingen
Nalere specificatie.' De Widdonckschool Weert
Geadviseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te nebruiken :
4. Brief
Geadviseerd wordt de volqende naoicinatie-instrumenten te qebruiken:
4. Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
M . van Meijl, M . Aerdts, A. Wijnen
Extern:
De widdoncksc|ool Weert
BIJLAGEN
Onenbaar:
Aanvraag van De Widdonckschool
Niet-onenbaar:
Niet van toepassing
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De Widdonckschool
De heer P. van Gils
Dr. Kuyperstraat 217
6004 AK WEERT
Weert,
2 1 dzk. 2211
Onderwerp
: le inrichting OLP en meubilair
Geachte meneer Van Gils,
Op 14 oktober 2013 is uw spoedaanvraag ontvangen. De spoedaanvraag gaat over de
eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. In deze brief Ieest u ons besluit.
Besluit
Het college van B&W heeft op lé november 2013 besloten uw aanvraag toe té kei nen.
U hebt een bedrag van C 18.116,93 aangevraagà. Volgens de Verordening mag voor een
Ieerlingengroei van 14 Ieerlingen maximaal C 17.296,26 (prijspeil 2013) worden
aangevraagd. Uw aanvraag overstijgt dit bedrag en u ontvangt daarom het maximale
bedrag van C 17.296,26.
Betaling
U hebt de facturen van de eerste inrichting al meegestuurd, daarom maken wij het bedrag
zo spoedig mogelijk over. Wij zullen dit overmaken op uw rekeningnummer 36.60.41.045
ten name van ASOJ De Widdonckschool Weert, onder vermelding van eerste inrichting OLP
en meubilair.
Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschri| indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrio in elk geval :
> uw naam, adres, datum en handtekening;
>' een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschri| tegen gericht is (stuur een
kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrio);
>' de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op : een bezwaarschri| indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.
éeekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) S7S 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail : gemeente@wee|.nl
Website: www.wee|.nl
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Vragen?
Wij gaan er van uit dat u tevreden bent met dit besluit. Hebt u echter nog vragen, neemt
u dan gerust contact op met mevrouw Riemersma. Zij is bereikbaar op telefoonnummer
(0495) 575 329 of e-mail d.riemersma@wee|,nl.
Met vriendelijke groet,
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