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uitbreiding MFC Atria

In een brief van 10 april 2019 stelt de fractie van D66 een aantal vragen over het besluit van
het college om financiering ter beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van MFC Atria.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende
antwoorden.
Aanleiding voor de vragensteller
De omvang van de nieuwbouw van meerdere MFC’s voor alle scholen in Leusden is
gebaseerd op berekende aantallen leerlingen. Onlangs heeft het college besloten om
€450.000 euro beschikbaar te stellen voor uitbreiding van MFC Atria.
Vraag 1
Hoe komt het, dat zo kort na de in gebruik name van MFC Atria een uitbreiding van deze
omvang reeds nodig is?




De prognoses voor het aantal leerlingen worden jaarlijks geactualiseerd door buro
Planning Verband Groningen BV (PVG0, buro voor sociaal-ekonomsch en ruimtelijk
onderzoek; zie bijlage voor wijze van berekening en hoofdtabel Leerlingenprognoses
Basisonderwijs 2018-2036 gemeente Leusden.
Op basis van de prognose in de terugloop van het aantal leerlingen en de beoogde
fusie tussen De Vallei en de Klimrakker tot KLA4 is bij de vaststelling in 2014 van de
ruimtebehoefte rekening gehouden met 369 leerlingen en bijbehorende genormeerde
m2 (zie bijlage). In de praktijk is van terugloop echter geen sprake geweest en is het
aantal leerlingen weer flink gestegen (naar 416 op teldatum 01-10-2018). Deze
stijging was op basis van de prognoses niet te voorzien. De aantrekkelijkheid van de
(ruime) ligging van het MFC en het onderwijsconcept zullen zeker bijgedragen
hebben aan de onvoorziene stijging van het aantal leerlingen.

Vraag 2
Waarom is dit niet in eerdere berekeningen tot uiting gekomen? En hoe wordt dit inzicht
meegenomen in de berekening voor de nog te bouwen MFC’s?
Zie het antwoord bij vraag 1. De waardering van het gebouw/buitenruimtes is niet op
voorhand mee te nemen in de prognoses; ook onderwijsconcepten en andere
factoren (zoals sfeer op school) zijn niet meetbaar in de prognoses.
 Meer dan bij de vaststelling van de omvang van MFC Atria wordt nu ook rekening
gehouden met de prognoses van de scholen zelf (mits goed onderbouwd). Samen
met de prognoses van PVG levert dit een zo concreet mogelijk beeld op voor de
leerlingenprognoses op de korte en langere termijn. Overmaat van het aantal m2 ten
Zaaknummer: L210415




opzichte van de leerlingenprognoses bij het bouwprogramma wordt uit financiële
overwegingen niet toegepast. Bij (permanent; periode van 15 jaar) afwijkende
leerlingenaantallen in de jaren na oplevering wordt gezocht naar maatwerk: bij een
overschot aan m2 kan de gemeente de extra m2 terugvorderen ten behoeve van
andere voorzieningen / functies. Bij een tekort aan m2 wordt eerst gekeken naar
mogelijkheden binnen het MFC zelf, in andere schoolgebouwen of huur van extra
ruimte elders in de nabijheid van de school, voordat wordt overgegaan tot uitbreiding.
De berekeningen van PVG worden jaarlijks geactualiseerd op basis van input vanuit
de gemeente (demografische ontwikkelingen en het geplande
woningbouwprogramma) plus het werkelijke aantal leerlingen op de peildatum van
oktober. Vanaf 2015 zijn de jaarlijkse prognoses consistent en is een daling in het
totaal van het aantal leerlingen (van 2700 naar 2600) zichtbaar (zie bijlage).

Vraag 3
Hoe heeft deze uitbreiding invloed op de bezetting van het nabij gelegen MFC Atlas? Is er
leegstand in dit MFC?




Het huidige aantal leerlingen van MFC Atria, waarvoor de uitbreiding bestemd is,
heeft geen (negatieve) invloed op het leerlingenaantal in MFC Atlas. Integendeel.
Ook in MFC Atlas stijgen de aantallen leerlingen bij de basisscholen GBS Het
Christal en De Rossenberg. De onderwijskundige visie en werkwijze in de
begeleiding en ondersteuning trekt leerlingen aan. Ook de gereformeerde
achtergrond van Het Christal heeft een positieve uitwerking op het leerlingenaantal.
In MFC Atlas zal op korte termijn ook sprake zijn van recht op uitbreiding (volgens de
Verordening Onderwijshuisvesting Leusden). Naar verwachting zal op de komende
teldatum in oktober 2019 GBS Het Christal en De Rossenberg recht hebben op extra
lesruimte. Nu al wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om deze extra lesruimte
mogelijk te maken.

Vraag 4
Hoe heeft deze uitbreiding gevolgen voor de bouw van MFC Berkelwijk?


Het is niet de verwachting dat de uitbreiding van MFC Atria en MFC Atlas gevolgen
heeft voor de IKC Berkelwijk. Zowel de prognoses van PVG (van alle scholen samen)
als de verwachtingen van de scholen komen overeen met de omvang van het IKC
Berkelwijk, waarvan de bouw deze zomer gaat starten.

Vraag 5
Graag ontvangen wij de meest recente aantallen basisschoolleerlingen in Leusden per
school en/of per locatie en de prognose voor het aantal leerlingen voor de komende jaren,
rekening houdend met de demografische ontwikkeling i.v.m. woningbouw.
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Zie bijlage voor de tabel leerlingenprognose 2018-2036 en de toelichting hoe en op
basis van welke gegevens welke de berekening tot stand komt (uit onderzoek PVG).
Daarnaast als bijlage het gemeentelijke overzicht tussen de prognoses teldatum
2017 en 2018 plus een prognose van de scholen zelf voor de komende 4 jaar.

Bijlagen:
 Tabel 1 leerlingenprognose 2014
 Leerlingenprognose PVG 2018-2036 (exclusief de bijlagen)
 Overzicht prognoses 2017 en 2018 en eigen prognoses scholen.
 Overzicht verloop prognoses PVG 2014-2019
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