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VERZONDEN 2 3 MEI 2018
Geachte heer, mevrouw,
In uw brief d.d. 17 april 2018 geeft u aan zorgen to hebben over de huisvesting van de
leerlingen van OBS Hogenkamp.
Stand van zaken
De gemeente heeft een wettelijke plicht om voor voldoende huisvesting voor
basisonderwijs to zorgen. In het kader hiervan heeft de gemeenteraad vorig jaar een
krediet beschikbaar gesteld om voor Hogenkamp voor passende huisvesting to zorgen. Het
krediet is berekend aan de hand van werkelijke kosten voor nieuwbouw. Het
schoolbestuur is bouwheer en kan over dit krediet beschikken om het bouwplan uit to
voeren.
Het huidige plan is om een gedeeite van de school to slopen in verband met de
uitbreiding. Voordat kan worden gesloopt moet worden onderzocht of in het huidige
gebouw zich dieren bevinden die niet mogen worden verjaagd. Als deze dieren worden
aangetroffen moeten voorzieningen worden getroffen voordat tot sloop kan worden
overgegaan. In het voorjaar en najaar van 2018 moeten deze onderzoeken plaatsvinden.
Het bovenstaande betekent dat op korte termijn geen uitvoering aan het raadsbesluit kan
worden gegeven. De uitkomst van diverse onderzoeken moet eerst worden afgewacht
voordat het plan kan worden uitgevoerd.
Overige knelpunten
Zoals u aangeeft kunnen voorlopig niet alle leerlingen op een locatie worden gehuisvest.
Wij begrijpen dat dit voor de ouders een extra belasting is. Maar zoals al is vermeld
moeten wettelijke procedures rond de sloop worden gevolgd.
Alle leerlingen op een locatie is ook onze voorkeur. Dat was ook de doelstelling van het
besluit tot uitbreiding van het gebouw.
U geeft aan dat het gebouw van OBS Hogenkamp moet worden gerenoveerd. Wij nemen
dit mee in de uitwerking.
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Normvergoeding VNG
Wij zijn bekend met de problematiek van de to lage vergoedingen zoals die worden
berekend door de VNG. Wij hanteren deze normvergoeding niet en hanteren een
aanzienlijk hogere vergoeding. Zoals in deze brief aangegeven gaan wij uit van reele
kosten voor nieuwbouw. Deze worden berekend door een onafhankelijk
bouwkostenbureau.
Tot slot.
Samen met Stichting IJsselgraaf doen wij doen er alles aan om de problematiek rond de
uitbreiding van Hogenkamp binnen afzienbare tijd op to lossen. Op well<e termijn dit kan
is helaas op dit moment niet bekend.
Wij hopen hierover a zo spoedig mogelijk to kunnen informeren.
Met vriendelijlce groet,
namens het college,

M. Sluiter MA
wethouder

