
RAADSVOORSTEL

Datum
10 september 2019

Raadsvergadering
17 oktober 2019

Agendapunt

Programmaveld
Samenleving (onderwijs)

Portefeuillehouder
C. de Ruijter

Wettelijke basis
Artikel 92 en 95 van de Wet op het primair onderwijs (WPO)

Onderwerp 
Aanvullend investeringskrediet voor openbare basisschool De Knotwilg.

Gevraagd besluit
Het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 246.400,- voor uitbreiding van huis-
vesting van de openbare basisschool De Knotwilg.

Inleiding
De stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (hierna stichting OPOPS) heeft 
voor de uitbreiding van het hoofdgebouw van de openbare basisschool De Knotwilg een aanbesteding 
gehouden. Hierbij komt de laagste inschrijver fors hoger uit ten opzichte van het door de gemeente 
beschikbaar gestelde investeringskrediet (op basis van de normvergoeding krachtens de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs). Dit betekent dat de stichting OPOPS voor De Knotwilg geen 
bouwopdracht kan verlenen. De medewerking van de gemeente is derhalve gewenst/vereist.

Beoogd effect
De openbare basisschool De Knotwilg te voorzien van zowel voldoende als kwalitatieve huisvesting.

Argumenten
1.1 De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Deze zorgplicht is nader uitgewerkt 
in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Papendrecht (2008). De noodzaak 
voor uitbreiding van het hoofdgebouw aan de Moerbeihof 1-3 is reeds in december 2018 door het college 
van burgemeester en wethouders vastgesteld en de uitbreiding is voorzien van de bijbehorende normver-
goeding. Deze bedraagt € 693.095,- (prijspeil 2019).    

1.2 De normvergoeding is onvoldoende om de bouwopdracht te kunnen verlenen
De stichting OPOPS is bouwheer en daardoor bevoegd en zelf verantwoordelijk voor de aanbestedings-
procedure. Vanuit financieel oogpunt is stichting OPOPS afhankelijk van de gemeentelijke normvergoeding.   
Met de laagste inschrijver van de aanbesteding en na de door de stichting OPOPS gehouden 
bezuinigingsronde is er sprake van een forse overschrijding, waardoor zonder een aanvullend investerings-
krediet geen bouwopdracht ten behoeve van de school verleend kan worden. 

1.3 Verdere bezuinigingen zijn niet mogelijk 
De normvergoeding is gebaseerd op soberheid en doelmatigheid ter voldoening aan de minimale eisen van 
het vigerend bouwbesluit. De stichting OPOPS heeft bezuinigingen doorgevoerd voor een bedrag van            
€ 76.100,- en daarnaast neemt de stichting OPOPS de post onvoorzien voor haar rekening mochten er toch 
onvoorziene kosten tijdens het bouwtraject ontstaan. Ambtelijk is de mening dat verdere bezuinigingen niet 
mogelijk zijn. De hoogte van de normvergoeding is derhalve ontoereikend (zie 1.4). 



1.4 De VNG heeft reeds advies uitgebracht om de normvergoeding te verhogen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft begin 2018 aangekondigd en in november 2018 
schriftelijk de gemeenten geïnformeerd over de prijsontwikkelingen in de bouw en daarbij het advies 
gegeven om de normvergoedingen met 40% te verhogen. Binnen Papendrecht is niet besloten tot een 
structurele verhoging. Per geval wordt de situatie bekeken en beoordeeld. Voor verhoging van het huidige 
investeringskrediet is een afzonderlijk besluit van de gemeenteraad noodzakelijk.

1.5  Handhaven van de noodlokalen is geen optie voor de langere termijn
Wanneer door de stichting OPOPS geen bouwopdracht kan worden verleend dienen de leerlingen in de drie 
op het achterplein aanwezige noodlokalen te blijven. Over het algemeen zijn noodlokalen kwalitatief gezien 
minder van kwaliteit (lees binnenklimaat: minder isolatie in combinatie met  een plat dak) omdat noodlokalen 
vaak voor een korte periode worden neergezet om bijvoorbeeld in het onderwijs een piek in het aantal 
leerlingen op te vangen. Echter de leerlingenprognose voor De Knotwilg gaat uit van een stabiel aantal 
leerlingen waardoor goede en permanente huisvesting ook voor de lange termijn noodzakelijk is.  

1.6 Het beschikbaar stellen van aanvullend krediet is de bevoegdheid van de gemeenteraad 
Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. De gemeentelijke verordening regelt een investeringskrediet tot 
aan de normvergoeding. Overschrijding van de normvergoeding kan pas na goedkeuring door de gemeente-
raad vandaar het voorstel tot beschikbaar stellen van aanvullend krediet. 

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
Stichtingskostenberekening stichting OPOPS na aanbesteding       € 1.015.600,-
Af : bezuinigingen en alternatieven                                                   €      76.100,-
                                                                                                          ------------------
Benodigd investeringskrediet                                                            €    939.500,-
Reeds door de gemeente beschikbaar gesteld                                 €    693.095,-
(inclusief indexering 2019 via 1e concernrapportage 2019)                                      
                                                                                                           -----------------
Nog aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen               €   246.400,-

De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 7.500,- per jaar (annuïteiten basis, afschrijving 40 jaar en rente 
1%). Na goedkeuring door de raad zal de aanvullende investering inclusief de hieruit voortvloeiende kapi-
taallasten worden verwerkt via de gebruikelijke planning- en controlcyclus.

Via een raadsinformatiebrief is de raad recentelijk geïnformeerd over de stand van zaken uitbreiding 
huisvesting De Viermaster. Het voordelige financiële effect hiervan dekt in voldoende mate het boven-
genoemd nadeel bij De Knotwilg. 

Uitvoering
Krachtens de onderwijswetten zijn de schoolbesturen in eerste instantie aangewezen als bouwheer. Dit 
houdt in dat de uitvoering bij de schoolbesturen ligt. Het bouwtraject kan pas starten zodra de stichting 
OPOPS een opdracht tot bouw aan de aannemer kan verlenen.

Communicatie
Na besluitvorming door de raad zal het raadsbesluit en het bijbehorende raadsvoorstel aan de stichting 
OPOPS worden verzonden. 

Duurzaamheid
De schoolbesturen in het primair onderwijs bepalen zelfstandig in hoeverre zij duurzame maatregelen 
kunnen doorvoeren. Maatschappelijke instellingen zoals scholen en gemeenten dragen hiervoor een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                                               de burgemeester,

R. van Netten A.J. Moerkerke



Bijlagen 
Ontwerp raadsbesluit
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