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Beslispunten
1. Voor de aanschaf van inventaris bewegingsonderwijs voor CBS Warmelinck € 48.000
beschikbaar stellen.
2. De raad voorstellen de kosten ten laste te brengen van de reserve Onderwijshuisvesting.
3.
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Samenvatting:
Basisschool ‘t Warmelinck maakt ten behoeve van het bewegingsonderwijs gebruik van de
multifunctionele ruimte van ‘t Dorpshuus in IJzerlo. De Onderwijsinspectie heeft er op gewezen dat
deze ruimte, en in het bijzonder de inventaris daarvan, niet voldoet aan de daar aan te stellen eisen
voor bewegingsonderwijs. De situatie wordt tot nu toe gedoogd maar is onwenselijk.
Gemeenten hebben op grond van de Wet op het primair onderwijs de verantwoordelijkheid te zorgen
voor passende huisvesting. Een voorziening voor bewegingsonderwijs met bijbehorende inventaris
maakt deel uit van die verantwoordelijkheid. Deze voorziening heeft voor ‘t Warmelinck tot op heden
(gedeeltelijk) ontbroken en behoeft aanvulling.
Nu de eigenaar van ‘t Dotpshuus is gestart met renovatie van de multifunctionele ruimte is dit het
moment om de huisvestingsverantwoordelijkheid van de gemeente Aalten op dit punt alsnog in te
vullen en (middelen voor) een passende inventaris voor bewegingsonderwijs beschikbaar te stellen.
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Informatieblad
Nu mm er:
Beslispunten
1. : Voor de aanschaf van inventaris bewegingsonderwijs voor CBS Warmelinck € 48.000
beschikbaar stellen.
2.

De raad voorstellen de kosten ten laste te brengen van de reserve Onderwijshuisvesting.

3.
Inleiding
Basisschool ‘t Warmelinck maakt ten behoeve van het bewegingsonderwijs gebruik van de
multifunctionele ruimte van ‘t Dorpshuus in lJzerlo. De Onderwijsinspectie heeft er op gewezen dat
deze ruimte, en in het bijzonder de inventaris daarvan, niet voldoet aan de daar aan te stellen eisen
voor bewegingsonderwijs. De situatie wordt tot nu toe gedoogd maar is onwenselijk.
Gemeenten hebben op grond van de Wet op het primair onderwijs de verantwoordelijkheid te zorgen
voor passende huisvesting. Een voorziening voor bewegingsonderwijs met bijbehorende inventaris
maakt deel uit van die verantwoordelijkheid, maar heeft voor ‘t Warmelinck tot op heden ontbroken.
‘t Dorpshuus is eigendom van vereniging ‘Ons Aller Belang” (OAB). OAB heeft besloten de
betreffende multifunctionele ruimte te renoveren. De gemeente Aalten heeft financieel bijgedragen
aan deze renovatie (B&W besluit dd. 13-12-2016, 2016-2858).
Bij de renovatie heeft OAB de bouwkundige voorzieningen getroffen ten behoeve van de nieuwe en
passende inventaris voor bewegingsonderwijs van ‘t Warmelinck.
Argumenten
1.1 Normbedrag o.b.v. de Verordening.
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Aalten 2010 is van toepassing. In
bijlage IV paragraaf 1.6 staat het volgende: “De vergoeding voor de eerste inrichting
Onderwijslespakket (OLP) 1 meubilair voor een gymnastiekzaal bedraagt voor zowel een basisschool
als een speciale school voor basisonderwijs (afgerond) €48.000.
2.7 Dekking reserve onderwijshuisvesting.

In de begroting 2018 is voor deze uitgave geen raming gedaan. Daarom het voorstel aan de raad om
de bijdrage ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting. Voor zaalhuur, onderhoud en
periodieke keuring is wel ruimte in de bestaande begroting.
Kanttekeningen
Het is in de gemeente Aalten gebruikelijk dat de gemeente deze inventaris aanschaft. Op deze
aanschaf is het gemeentelijk aanbestedingsbeleid van toepassing.
Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)
Overlegpunten:
Samenleving, WenO: Bert Spekking, Bregje Rensen
FBI, financiën en administratie: Wilbert van Dijk
Participatie en Communicatie
n.v.t.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Na het (positieve) collegebesluit wordt de opdracht meervoudig onderhands aanbesteed onder
voorbehoud van goedkeuring door de raad van de voorgestelde dekking. Na het raadsbesluit vindt de
aankoop plaats.
Bijlagen
n.v.t.

Pagina 2 van 4

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 2 van 3

c. B en W vergaderingen - 3558

Nummer:
Beslispunten
1.
: Voor de aanschaf van inventaris bewegingsonderwijs voor CBS Warmelinck € 48.000
beschikbaar stellen.
2.

:

De raad voorstellen de kosten ten laste te brengen van de reserve Onderwijshuisvesting.

3.

Collegebesluit
Opmerkingen van de secretaris en/of het college
Conform
Conform met opmerkingen:

Niet conform:

/U

.L

lL:t:

/

&-L-1

ZL-i

8. en

2

Aangehouden:

\

B.enV!

Persgesprek

OOÏ.2O18

Ja

Nee

Pagina 4 van 4

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 3 van 3

