
Raadsvoorstel

Zaaknummer L213137
Datum raadsvergadering 26 september 2019
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp MKC 't Ronde voorbereidingskrediet 
renovatie/vernieuwbouw

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. in te stemmen met het verzoek van Vereniging Montessori Onderwijs Leusden (VMOL) 

voor de renovatie/vernieuwbouw en uitbreiding met kinderopvang van montessorischool 
’t Ronde tot Montessori Kind Centrum (MKC) ’t Ronde;

2. in te stemmen met de voorgestelde financiële uitgangspunten, waarbij de gemeente 75% 
van het normbedrag van nieuwbouw investeert in de renovatie/vernieuwbouw en de 
voorinvestering voor duurzaamheid en kinderopvang wordt doorberekend aan VMOL;

3. een voorbereidingskrediet van € 134.600 (incl. btw) voor de planuitwerking ter 
beschikking te stellen aan VMOL, die optreedt als bouwheer van het project; 

4. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 2019-1033

Aanleiding
VMOL heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan de renovatie/vernieuwbouw van 
basisschool ’t Ronde plus uitbreiding met ruimtes voor kinderdagopvang en een 
voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen voor de planuitwerking. 
De gemeente en de schoolbesturen hebben gezamenlijk het “Strategisch Integraal 
Huisvestings Plan Leusden 2015-2030; de 7 niet MFC scholen” (SIHPL) opgesteld, dat in 
2015 door de raad is vastgesteld. In dit SIHPL is de nieuwbouw van de 7-niet MFC scholen 
tussen 2016 en 2030 vastgelegd en is hiervoor circa €14,500.000 geoormerkt vanuit de 
Reserve Onderwijs. 
Gedurende de uitwerking van een geclusterde nieuwbouw IKC/MKC Berkelwijk heeft VMOL 
zich teruggetrokken. De noodzakelijke versobering in m2, vormgeving en uitstraling ten 
gevolge van de financiële kaders vond men een te groot risico voor het onderwijs en de 
eigen organisatie.
De oorspronkelijke noodzaak voor nieuwbouw, zoals geformuleerd in het SIHPL, is echter 
gebleven; renovatie/vernieuwbouw en uitbreiding met ruimtes voor kinderopvang kan 
hieraan tegenmoet komen.
 

Doel/ Effect
Nadat een Voorlopig en Definitief Ontwerp met kostenraming is uitgewerkt, dat past binnen 
de financiële kaders, kan door de gemeenteraad besloten worden om in te stemmen met de 
definitieve realisatie en hiervoor de financiële middelen ter beschikking ter stellen.  
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Argumenten

1.1 Basisschool ’t Ronde voldoet niet meer aan de huidige bouwkundige 
installatietechnische kwaliteit.

Basisschool ’t Ronde is eind jaren 70 gebouwd en heeft een markante, doch 
onderhoudsgevoelig vormgeving. De onderhoudskosten zijn hoog en de klimaatinstallatie 
voldoet niet meer aan de huidige gewenste (minimaal Frisse scholen klasse B). De indeling 
past niet bij de wens voor een Kindcentrum met doorlopende leerlijnen van 0-12 jaar.  
Met de wens van VMOL om onderwijs te blijven geven in het huidige schoolgebouw is 
renovatie/vernieuwbouw noodzakelijk geworden, waarna het weer voldoet aan de huidige 
bouwregelgeving. Uitgangspunt is een instandhouding voor de komende 30 jaar, niveau 
frisse scholen B, gasloos en energieneutraal.

1.2 Instemming is nodig omdat er geen vastgesteld kader in Leusden is voor de bekostiging 
van renovatie/ vernieuwbouw.

Bekostiging van renovatie/vernieuwbouw door de gemeentelijke overheid is (nog) niet 
vastgelegd in de Modelverordening Onderwijshuisvesting van VNG, waarvan de Verordening 
Onderwijshuisvesting Leusden 2015 is afgeleid. Momenteel is er wel een wetswijziging in de 
maak, waarin op voorspraak van PO-raad, VO-raad en VNG, gemeentelijke financiering van 
renovatie mogelijk wordt gemaakt.
Gemeentes en schoolbesturen kunnen onderling al afspraken over de financiering van 
renovatie vastleggen in een Integraal Huisvestingsplan. In het Strategisch Integraal 
Huisvestingsplan 2015-2030 is echter niet voorzien in de mogelijkheid van renovatie, maar is 
wel financiering van nieuwbouw voor de 7 niet MFC –scholen voorzien.
Vooruitlopend op de vastlegging van nieuwe wetgeving en normen, die verwerkt worden in 
een actualisering van de Verordening Onderwijshuisvesting Leusden, heeft het college 
aangegeven mee te willen werken aan de bekostiging van de renovatie/vernieuwbouw op dit 
moment.

1.3 Voor een onderzoek naar de realisatiemogelijkheden van renovatie/vernieuwbouw en 
nieuwbouw is het maken van een ontwerp en bijbehorende raming de volgende te zetten 
stap.

Samen met het door VMOL ingehuurde bouwkundig  advies- en kostenbureau Bouwcalc 
Ede is al een gezamenlijk Programma van Eisen (PvE) opgesteld ter voorbereiding op het 
laten uitvoeren van een Voorlopig Ontwerp/ Definitief Ontwerp met een bijbehorende 
kostencalculatie. Deze zal getoetst worden aan het kaderstellend budget vanuit de 
gemeente. 

1.4 De gebruikers van ’t Ronde (VMOL en Humankind) hebben elkaar gevonden op 
inhoudelijke en organisatorische samenwerking en dit gezamenlijk vastgelegd.

Duurzame intensieve samenwerking op organisatorische en pedagogisch gebied is 
noodzakelijk voor het welslagen van een integraal Kindcentrum. VMOL en Humankind 
werken al een aantal jaren samen in de huidige basisschool ’t Ronde. Samen is een 
visiedocument opgesteld, dat een goede basis is voor een verdere samenwerking en de 
uitbouw tot een volwaardig Montessori Kind Centrum. 

2.1 Bepaling van de financiële kaders vooraf is van belang voor de verdere uitwerking.
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Aangezien de Verordening Onderwijsvesting en het SIHPL 2016-2030 geen voldoende 
kader bieden voor de vaststelling van het investeringsbedrag voor de 
renovatie/vernieuwbouw wordt de raad voorgesteld om, op basis van de gehanteerde 
uitgangspunten bij andere gemeenten in vergelijkbare situaties, uit te gaan van 75% van het 
binnen het SIHPL gereserveerde investeringsbudget in geval van nieuwbouw plus een 
aanvulling vanwege de bovenmatig gestegen bouwkosten. Hiermee ligt het budget op het 
prijsniveau van de normbedragen 2019 vanuit de VNG. 
De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de reserve 
onderwijshuisvesting (75% normbedrag) en de stelpost kapitaallasten die bij de 
voorjaarsnota 2018 is opgenomen ter dekking van de gestegen bouwkosten  IKC/MKC 
Berkelwijk .
Binnen de reserve onderwijshuisvesting rekenen we met een rentepercentage van 2% voor 
de realisatie van MFC ’t Ronde. Het aan te vragen uitvoeringskrediet ligt tegen de 
ondergrens aan van projectfinanciering (> 2,5 miljoen). Op dit moment ligt de rente voor het 
aantrekken van projectfinanciering erg laag (0,6% 25-jarig) en de verwachting is dat deze 
nog verder zal afnemen. Bij de besluitvorming van het uitvoeringskrediet, naar verwachting 
begin 2020, zullen wij op basis van de meerjarige liquiditeitsprognose bezien in hoeverre het 
aantrekken van projectfinanciering een vanuit financieel oogpunt aantrekkelijke optie is.
Van VMOL wordt verwacht dat zij een dotatie inbrengen vanuit hun eigen onderhoudsbudget 
ter bekostiging van de renovatie/vernieuwbouw.

Aanvullend wil de gemeente circa 310 m2 nieuwbouw voorfinancieren ten behoeve van het 
huisvesten van kinderopvang, als onderdeel van het bestaande gebouw. Deze 
voorfinanciering (circa € 650.000) dient in maximaal 30 jaar inclusief rente aan de gemeente 
terugbetaald te worden door VMOL vanuit de huuropbrengsten van de ruimtes voor de 
kinderopvang.  
Daarnaast wil de gemeente een aanvullende investering doen van maximaal € 300.000 voor 
het gasloos uitvoeren en (bijna) energieneutraal maken van het gebouw. De kapitaallasten 
die uit deze investering voortvloeien moeten volledig door VMOL aan de gemeente worden 
terugbetaald vanuit de te behalen rendementen. 

Deze financieringsopzet is daarmee gelijk met de financiering van IKC Berkelwijk. Wij zullen 
u, na concretisering van de voorbereidingsplannen, een separaat voorstel doen voor het 
beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet inclusief bijbehorend kostendekkingsplan en 
begrotingswijziging.

2.2 Met deze financiële uitgangspunten lijkt een geslaagde businesscase op voorhand 
mogelijk.

In opdracht van VMOL is door Bouwcalc een stichtingskostenopzet gemaakt op basis van 
bovenstaande financiële uitgangspunten, het Programma van Eisen, de ruimtestaat en de 
door de gemeente opgelegde duurzaamheidseisen. Hierin wordt aangetoond dat realisatie 
binnen de financiële uitgangspunten mogelijk is.    

3.1 Met het verstrekken van een voorbereidingskrediet van € 134.600 kan er een voorlopig 
en definitief ontwerp uitgewerkt worden. 
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Het voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van dit volledige investeringsbudget en is 
noodzakelijk voor de bekostiging van een projectadviseurs en de nog te selecteren architect/
technische adviseurs.
Het voorlopig en definitief ontwerp met kostenraming zal moeten passen binnen 
bovengenoemde financiële kaders. Indien passend wordt begin 2020 de raad gevraagd in te 
stemmen met het ter beschikking stellen van het volledige investeringsbudget.  
VMOL heeft bij het ontwikkelproces van IKC/MFC Berkelwijk al een krediet verbruikt ter 
hoogte van € 15.400. Dit krediet komt conform gemaakte afspraken met VMOL ten laste van 
het huidige voorbereidingskrediet.
Met de toekenning van € 134.600 bedraagt het nieuwe voorbereidingskrediet ten laste van 
het investeringsbudget renovatie/vernieuwbouw MKC ’t Ronde €150.000.

De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met 
nummer 2019-1033. Wij stellen u voor deze wijziging, welke voor u in het raadsdossier ter 
inzage is gelegd vast te stellen.

Tegenargument/ Alternatieve scenario’s

Wachten op landelijk regelgeving over financiering renovatie door de gemeentelijke 
overheid.
Zoals al aangegeven zijn er nieuwe normen en wetgeving in de maak om financiering van 
renovatie vanuit de gemeentelijke overheid eenvoudiger te maken, maar het moment van 
inwerkingtreden is nog onduidelijk. 
Door nu al in te spelen op deze ontwikkeling wordt VMOL perspectief geboden om op korte 
termijn haar schoolgebouw aan te passen en niet achter te blijven bij de vernieuwing van de 
overige schoolgebouwen in Leusden. 
Bovendien kan bij de start van de renovatie / vernieuwbouw vanaf de zomer 2020 de 
vrijkomende basisschool De Holm gebruikt worden als tijdelijke huisvesting totdat de 
herontwikkeling tot woningbouw van het terrein van De Holm van start gaat.

Nieuwbouw i.p.v. renovatie/vernieuwbouw
In het SIHPL is uitgegaan van nieuwbouw voor de 7 niet MFC-scholen. VMOL hecht echter 
bijzonder aan het karakter en unieke vormgeving van het huidige gebouw. Dit gebouw past 
bij de door VMOL gewenste uitstraling van het Montessorionderwijs. 
Deze uitstraling is met de normbedragen voor nieuwbouw onderwijshuisvesting niet te 
realiseren. Door te kiezen voor renovatie/vernieuwbouw is de verwachting dat het 
schoolgebouw haar karakter kan behouden en voor de komende 30 jaar weer voldoet aan 
de geldende bouwregelgeving en landelijke en gemeentelijke uitgangspunten ten aanzien 
van duurzaamheid.
        

Risico’s

Ontwikkeling bouwkosten. 
De ontwikkeling van de bouwkosten is onvoorspelbaar; de laatste jaren heeft al een enorme 
prijsstijging plaatsgevonden, maar het is nog onduidelijk in welke mate deze prijsstijging zich 
gaat doorzetten.
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In opdracht van VMOL is een stichtingskostenopzet  gemaakt, waarbij tot aan de start bouw 
vanaf zomer 2020 rekening is gehouden met een prijsstijging van 4%. Deze 
stichtingskostenopzet past binnen de financiële kaders in dit raadsvoorstel. 

Aanbesteding

De verdere uitwerking en realisatie van het definitief ontwerp zal pas aanbesteed worden na 
afronding van het definitief ontwerp en het ter beschikking stellen van het uitvoeringskrediet 
door de raad.
Indien er geen aanpassende aanbieding komt vanuit de markt voor de realisatie van de 
werkzaamheden is de aanbesteding niet gelukt. Op dat moment zullen de gemeente en 
VMOL zich beraden op de vervolgstappen.   

Plan van aanpak/ Tijdsplanning
Zomer 2019 Programma van Eisen gereed
Eind 2019 Voorlopig Ontwerp gereed
Voorjaar 2020 Verdere planuitwerking

Aanvraag uitvoeringskrediet
Zomer 2020 Verhuizing naar tijdelijk huisvesting (optie basisschool De Holm en De 

Leus)
 Start verbouwing ’t Ronde

Voorjaar 2021 Oplevering verbouwing ’t Ronde 

Bijlagen
1. Aanvraag VMOL renovatie/vernieuwbouw d.d. 10-07-2019 
2. Begroting inzet voorbereidingskrediet d.d. 23-07-2019
3. Visiedocument Renovatie/vernieuwbouw Montessori Kind Centrum ’t Ronde d.d. 12-07-

2019
4. Begrotingswijziging 2019-1033

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 13 augustus 2019, nummer: L213137.

b e s l u i t:
1. in te stemmen met het verzoek van Vereniging Montessori Onderwijs Leusden (VMOL) 

voor de renovatie/vernieuwbouw en uitbreiding met kinderopvang van montessorischool 
’t Ronde tot Montessori Kind Centrum (MKC) ’t Ronde;

2. in te stemmen met de voorgestelde financiële uitgangspunten, waarbij de gemeente 75% 
van het normbedrag van nieuwbouw investeert in de renovatie/vernieuwbouw en de 
voorinvestering voor duurzaamheid en kinderopvang wordt doorberekend aan VMOL;

3. een voorbereidingskrediet van € 134.600 (incl. btw) voor de planuitwerking ter 
beschikking te stellen aan VMOL, die optreedt als bouwheer van het project; 

4. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 2019-1033

Besloten in de openbare raadsvergadering van 26 september 2019

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter

Zaaknummer L213137 Pagina 1


	Raadsvoorstel
	Voorstel
	Aanleiding
	Doel/ Effect
	Argumenten
	1.1 Basisschool ’t Ronde voldoet niet meer aan de huidige bouwkundige installatietechnische kwaliteit.
	Tegenargument/ Alternatieve scenario’s
	Risico’s
	Plan van aanpak/ Tijdsplanning
	Bijlagen

	Raadsbesluit

