
 

 

Bijlage B toelichting huisvestingsprogramma onderwijs 2017.  

 

Het huisvestingsprogramma onderwijs 2017: 

 

Voor plaatsing op het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 zijn de volgende verzoeken 

gekomen: 

 

1.  van het bestuur van de Stichting SOTOG: 

aanvraag voor bekostiging van de eerste inrichting van het onderwijsleerpakket en meubilair in 

verband met de uitbreiding van het aantal leerlingen van de Isselborgh.  

 

Toelichting: in verband met stijging van het aantal leerlingen heeft het schoolbestuur recht op 

bekostiging van de aanschaf van leermiddelen en meubilair. Conform de verordening is dit 

berekend op € 62.507,== 

 

2.  van het bestuur van de Koninklijke Kentalis: 

aanvraag voor bekostiging van de aanleg netwerk bekabeling in het schoolgebouw Vondelstraat 

220, Doetinchem.  

 

Toelichting: bij raadsbesluit van 18 februari 2016 is een krediet van € 288.170,== beschikbaar 

gesteld voor de aanpassing en eerste inrichting van het gebouw Vondelstraat 220, Doetinchem.  

Voor bouwkundige aanpassingen van het gebouw is € 215.000,== beschikbaar gesteld en voor 

eerste inrichting € 73.170,==. 

 

Bij de samenstelling van de begroting voor de aanpassing van het gebouw zijn de kosten van 

een  netwerk bekabeling niet meegenomen. Deze kosten waren op dat moment ook nog niet 

inzichtelijk.  

De algemene lijn is dat bij nieuwbouw of aanpassing van schoolgebouwen de kosten van 

netwerk bekabeling wordt opgenomen in de bouwkosten en dus wordt bekostigd door de 

gemeente. De kosten van aanschaf gebruiksinstallaties zoals digiborden en computers zijn voor 

rekening van het schoolbestuur.  

De kosten hebben voor het nieuwe netwerk zijn € 33.000,==.  

 

3. van de Stichting Achterhoek VO: 

aanvraag voor bekostiging van bouwkundige aanpassingen van het gebouw Zaagmolenpad 26, 

Doetinchem.  

 

Toelichting: 

Het Metzo College in Doetinchem is een school voor voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo). Aan de school is een Internationale Schakelklas verbonden (ISK). 

Zoals bekend is het aantal vluchtelingen in 2015 en begin 2016 sterk toegenomen.  

Voor het Metzo College betekende dit een grote stijging van het aantal leerlingen op deze 

afdeling ISK. Uitbreiding van de opvangcapaciteit was de enige mogelijkheid om aan deze 

problematiek het hoofd te bieden. Dit was mogelijk in het gebouw Zaagmolenpad 26, 

Doetinchem.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs van deze leerlingen. 

Deze ISK leerlingen worden meegenomen in de berekening van de algemene uitkering van het 

ministerie (gemeentefonds).  

De inrichting van het onderwijs en de kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van 

het schoolbestuur.  

 



 

 

Het schoolbestuur vraagt om een vergoeding van kosten voor de aanpassing van het gebouw 

Zaagmolenpad 26, Doetinchem, voor een bedrag van € 30.035,==. De verwachting is dat 

minimaal 5 jaar van deze locatie gebruik moet worden gemaakt. Wij stellen daarom voor dit 

bedrag in deze termijn af te schrijven.  


