Zaaknummer 00547987
Onderwerp

Aanvraag buitenonderhoud lokaal bewegingsonderwijs 2019

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten geen zorgplicht meer voor onderhoud en aanpassingen van
schoolgebouwen. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor het onderhoud en aapassen van lokalen
voor bewegingsonderwijs van de basisscholen. Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor een
vergoeding van de kosten voor het onderhoud en de aanpassing van deze lokalen. Hierna wordt voorgesteld
om een besluit te nemen over een aanvraag van Stichting Scala.
Feitelijke informatie
Het schoolbestuur Stichting Scala heeft voor 2019 een aanvraag ingediend voor het vervangen van het dak
van gymzaal Lambertus in Haarsteeg. De aanvraag is getoetst aan de gemeentelijke ‘Verordening materiële
financiële gelijkstelling gemeente Heusden 2015’ en de gestelde criteria in de daarbij behorende bijlage
‘Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs’.
Tijdens de schouw in 2016 is al aangegeven dat het dakleer scheurtjes vertoont en op sommige plaatsen
blaasvorming. Het advies was om het dak in 2018 te vervangen, inclusief de dakranden en de lichtkoepels.
Dit jaar is het dak geïnspecteerd door een specialist en deze adviseert ook om de daken van de gymzaal
(laag en hoog) te vervangen. In 2016 zijn er door Energiek Heusden 21 demontabele zonnepanelen
geplaatst op het dak van de gymzaal. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de zonnepanelen er over
enkele jaren weer af zouden moeten worden gehaald en opnieuw geplaatst.
Afweging
De aanvraag voor het vervangen van het dak van gymzaal Lambertus voldoet aan de daarvoor geldende
criteria. Het voorstel is om de aanvraag toe te kennen.
Inzet van middelen
Met dit voorstel wordt de voorziening (maar nog niet het geld) toegekend, voor het vervangen van het dak
van gymzaal Lambertus. In de meerjarenbegroting zijn structurele middelen beschikbaar. Eventuele meer of
minderkosten worden verrekend met de beschikbare onderhoudsreserve.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Als u vervolgens dit voorstel besluit, ontvangt het schoolbestuur een beschikking waarin staat dat de
voorziening is toegekend. Na ontvangst van deze beschikking kan het schoolbestuur offertes aanvragen
voor de toegekende voorziening. In het kader van duurzaamheid wordt het schoolbestuur gevraagd om bij
het uitvragen van offertes een optionele prijs uit te vragen voor het toepassen van duurzame/recyclebare
materialen bij het vervangen van de daken. De offertes worden beoordeeld door de gemeente. Hierna
ontvangt het schoolbestuur een beschikking met daarin het definitieve bedrag dat wordt toegekend.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 8 mei 2018,
gelet op de Verordening materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015,
besloten:
de aanvraag van schoolbestuur Stichting Scala voor het vervangen van het dak van gymzaal Lambertus,
inclusief dakranden, lichtkoepels en het (de-) monteren van de zonnepanelen, toe te kennen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Stichting Scala
Kerkstraat 35
5154 AN ELSHOUT

ONS KENMERK:

00541627

UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:
BEHANDELD DOOR:
ONDERWERP:

29 januari 2018
Irma Knippels
Aanvraag buitenonderhoud gymzaal Lambertus Haarsteeg

AANTAL BIJLAGEN:
DATUM:
VERZ.

8 mei 2018
9 mei 2018

Geacht bestuur,
Wij hebben een besluit genomen over uw aanvraag voor de
voorziening ‘onderhoud’. In deze beschikking informeren wij u welke voorziening
wordt toegekend.
Toekenningscriteria
De aanvraag is getoetst aan de gemeentelijke ‘Verordening materiële financiële
gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015’ en de gestelde criteria in de
daarbij behorende bijlage ‘Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs’.
Toekenning voorziening
Wij hebben besloten om de aanvraag voor de vervanging van het dak van gymzaal
Lambertus, inclusief dakranden, lichtkoepels en het (de-) monteren van de
zonnepanelen, toe te kennen.
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Procedure
Na ontvangst van deze beschikking kunnen de ‘definitieve’ offertes worden
aangevraagd. In het kader van duurzaamheid willen wij u vragen om bij het
uitvragen van offertes ook een optionele prijs uit te vragen voor het toepassen van
duurzame/recyclebare materialen bij het vervangen van de daken.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de volgende voorwaarden:
 aanbesteding mag alleen plaatsvinden op basis van een door de
gemeente goedgekeurd bestek. Op basis van dit bestek moeten er
tenminste twee offertes worden aangevraagd;
 van elke aanbesteding moet een proces-verbaal van aanbesteding worden
overgelegd.
Zodra wij de uitkomst van de aanbesteding hebben ontvangen, zullen wij het bij de
voorziening behorende bedrag definitief vaststellen.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Irma Knippels via
telefoonnummer (073) 513 17 89 of per e-mail via info@heusden.nl, met
vermelding van het zaaknummer 00541627.
Bezwaar
U of een ander die daar belang bij heeft, kan bij de gemeente tegen dit besluit
bezwaar maken. Dit kan tot uiterlijk zes weken na de verzenddatum van dit besluit.
Op www.heusden.nl leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Heusden,

Harko-Jan Huizenga
Manager

