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Geachte mevrouw Bos,

In deze brief geven wij informatie over de volgende onderwerpen:

- Programmahuisvesting onderwijs 2023;

- aanpassing voorbereidingsbudget Theresiaschool.

Programmais wettelijke verplichting

Op grond van de artikelen 93 en 95 van de Wet op het primair onderwijs dienen wij jaarlijks vast te

stellen:

1. een bekostigingsplafond, ten behoeve van het eerstvolgende jaar, voor de bekostiging van

voorzieningen in de huisvesting;

2. een Programmahuisvesting onderwijs.

Veel gemeenten, waaronder Bloemendaal, hebben in de afgelopen jaren het programma huisvesting

onderwijs niet vastgesteld. Dit omdat schoolbesturen en gemeente(n) gezamenlijk een Integraal

Huisvestingsplan Onderwijs hebben opgesteld en tot uitvoering hiervan zijn overgegaan.

Zoals u bekend hebben wij besloten van het in 2018 vastgestelde IHP slechts het eerste 4-jarig tijdvak

tot uitvoering te brengen. Dit in afwachting van een nieuw/geactualiseerd Duurzaam IHP, waarin

rekening is gehouden met nieuwe wetgeving op het gebied van onderwijshuisvesting.
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Aanpassing van de betreffende onderwijswetten laat langer op zich wachten dan gedacht. Wij hebben

daarom besloten, in de periode tussen het oude en nieuwe IHP in, weer jaarlijks een programma

huisvesting onderwijs alsmede een bekostigingsplafond te gaan vaststellen. Wij verwachten dat dit 2-3

jaar zal duren. Het eerste jaar is dus 2023. In het programma 2023 is ook de Theresiaschool

opgenomen. Op deze school wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

BLOEMENDAAL OVERVEEN AERDENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG



Theresiaschool

Een aanpassing van de Theresiaschool staat zoals bekend al jarenlang in de planning. De geplande

voorzieningen betreffen een groter gymlokaal (minimaal 252 m2), alsmede uitbreiding en algehele

vervangende nieuwbouw, dan wel gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie van het schoolgebouw. De

uitbreiding heeft te maken met een capaciteitstekort.

Door de gemeente is een budget bouwvoorbereiding van € 250.000 beschikbaar gesteld. U heeft te

kennen gegeven te willen wachten met het opstellen van een volledig bouwplan totdat duidelijkheid

bestaat over de eventuele verwerving door de gemeente van een naast het huidige schoolterrein

gelegen stuk terrein. Hierop zou dan een nieuw gymlokaal gebouwd kunnen worden. Pas in 2023

verwachten we hierover duidelijkheid.

Wij zijn voornemens, via het programma huisvesting onderwijs 2023, het budget bouwvoorbereiding

voorlopig af te ramen tot € 100.000. Een te hoog geraamd bedrag legt onnodig beslag op

begrotingsmiddelen. Een bedrag van € 100.000 is ons inziens toereikend om de nodige eerste stappen

op het vlak van bouwvoorbereiding te kunnen zetten. Bij ontoereikendheid van het budget kan door u

bij de gemeente een (gemotiveerd) verzoek tot verhoging worden ingediend. De verlaging is verwerkt

in het conceptprogramma 2023.

Programma 2023

Als bijlage bij deze brief treft u het conceptprogramma 2023 aan. Wij verzoeken u ons uiterlijk 30

oktober 2022 te laten weten of u instemt dit programma. In het document treft u ook informatie over

het (voorgenomen) bekostigingsplafond 2023 aan. Wij zijn voornemens e.e.a. definitief vast te stellen

in december a.s. Vaststelling is mede afhankelijk van beschikbaarstelling van de benodigde middelen

door de gemeenteraad (via de begroting 2023).

Wij gaan er vanuit dat indien u op 30 oktober a.s. niet heeft gereageerd u met het conceptprogramma

2023 instemt.

Vragen

Voor vragen over deze brief en het programma kunt u zich wenden tot de heer R. van der Tweel.

Met vriendelijke groet,

‚ burgemeester

 

ereris
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NB: na vaststelling van B Programma 2023 c.q. de begroting 2023 ontvangt u een voor bezwaar en

beroep vatbare beschikking.


