Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 11
Voorstel tot financiële dekking van de kosten
van aanschaf van een inventaris voor
bewegingsonderwijs voor CBS 't Warmelinck

AAN DE RAAD

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.

Inleiding
Gemeenten hebben op grond van de Wet op het primair onderwijs de verantwoordelijkheid te zorgen
voor passende huisvesting. Voorzieningen voor bewegingsonderwijs met bijbehorende inventaris
maken deel uit van die verantwoordelijkheid. Voor basisschool ’t Warmelinck te IJzerlo heeft deze
voorziening tot op heden (grotendeels) ontbroken.
Nu de eigenaar van ’t Dorpshuus 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 een passende inventaris voor bewegingsonderwijs beschikbaar te stellen.
’t Dorpshuus is eigendom van vereniging “Ons Aller Belang” (OAB). OAB heeft besloten de
betreffende multifunctionele ruimte te renoveren. Bij de renovatie heeft OAB geanticipeerd op een
nieuwe en passende inventaris voor bewegingsonderwijs van ’t Warmelinck.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Van toepassing zijn de Wet op het primair onderwijs (hierna: de Wpo) en de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Aalten 2010 (hierna: de Verordening).
De Wpo legt gemeenten de wettelijke plicht op te voorzien in de huisvesting van het onderwijs.
Onderdeel daarvan zijn passende voorzieningen voor bewegingsonderwijs. De Verordening geeft
hiervoor de van toepassing zijnde financiële normering.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Zoals te doen gebruikelijk in de gemeente Aalten wordt de nieuwe inventaris aangeschaft door de
gemeente. De aan te schaffen inventaris wordt samengesteld in overeenstemming met de
(gebruikelijke) richtlijnen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).
Bijlage IV paragraaf 1.6 van de Verordening bepaalt dat de vergoeding voor de eerste inrichting met
Onderwijslespakket (OLP) / meubilair voor een basisschool niet meer dan (afgerond) €48.000 (incl.
BTW) bedraagt.
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Alternatieve beleidskeuzes
Het alternatief is om de inventaris niet aan te schaffen en de leerlingen van ’t Warmelinck, zoals ook
nu vanwege de renovatie tijdelijk het geval is, per bus te vervoeren naar Lintelo waar zij momenteel
bewegingsonderwijs krijgen in de sportzaal van Kulturhus Lintelo. Dit alternatief is aanzienlijk
kostbaarder dan het voorliggend voorstel; alleen al de kosten van vervoer bedragen jaarlijks ca.
€30.000. Bovendien gaat de reistijd ten koste van onderwijstijd. Het alternatief wordt daarom
ontraden.

Financiële consequenties
In de begroting 2018 is voor deze uitgave geen raming gedaan. Daarom het voorstel aan de raad om
deze bijdrage van (maximaal) €48.000 ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.

Participatie en Communicatie
De werkwijze is afgestemd met Ons Aller Belang en de directeur van het Warmelinck.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
In overleg met Ons aller belang bestelt de gemeente de inventaris nadat de raad heeft ingestemd
met dit voorstel. Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is van toepassing; er wordt meervoudig
onderhands aanbesteed.

Bijlagen
n.v.t.

Aalten, 1 november 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2018;

gelet op het bepaalde in de Wet op het primair onderwijs;

BESLUIT

de kosten van aanschaf van eerste inrichting ten behoeve van bewegingsonderwijs voor basisschool ’t
Warmelinck, tot maximaal € 48.000 (incl. BTW), ten laste te brengen van de reserve
onderwijshuisvesting (begrotingswijziging).

AALTEN, 18 december 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

