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Vaststellen herhuisvesting OBS Koningin Emmaschool in het Spiegel
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1400 HA Bussum



Aan de gemeenteraad.
1. INLEIDING
Bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan 2008 (IHP) is besloten
om als structurele oplossing voor de permanente ruimtebehoefte van de OBS
Koningin Emmaschool (locatie Spiegel) het gebouw aan de Graaf Florislaan
2 (OpMaat) in te zetten. Het college heeft bij de behandeling van de
antwoordbrief op de vragen van Villa Primair inzake de verbouwing van de
OpMaat, de behoefte geformuleerd om een quickscan te laten uitvoeren naar
de mogelijkheden van herhuisvesting van de Emmaschool. Er is een
quickscan (zie bijlage) uitgevoerd naar verschillende scenario’s ten behoeve
van de herhuisvesting.
2. INHOUDELIJK
Tijdens het IHP is gezien de eigendomsconstructie van de OpMaat niet
gekozen voor de mogelijkheid alle leerlingen van de Emmaschool (locatie
Spiegel) onder te brengen in de OpMaat. Temeer daar wij het gebouw huren
en de eigenaar in 2006 niet bereid was om het gebouw te verkopen aan de
gemeente. Nu behoort koop van het gebouw tot de mogelijkheden. Ook is
destijds geen nader onderzoek verricht naar vervangende nieuwbouw op de
Fortlaan. In bijgevoegde quickscan zijn deze opties alsnog onderzocht.
Naar aanleiding hiervan heeft het college in afwijking van het IHP de
commissie Welzijn in de commissievergadering van 23 april 2013 verzocht te
adviseren omtrent de aankoop, verbouwing en uitbreiding van de OpMaat ten
behoeve van de Emmaschool (zie bijlage commissienotitie CN2013.020). De
commissie heeft hierover positief geadviseerd.
Met de commissie is afgesproken dat voor dit voorstel (keuze scenario 1 uit
de quickscan) een separaat raadsvoorstel zou worden voorgelegd. Hierbij
zijn bij de uitwerking de volgende voorwaarden gesteld:
- Bouwheerschap komt bij de gemeente te liggen;
- Aandacht voor duurzaamheid en binnenklimaat.
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3. FINANCIËLE ASPECTEN
De totale investering van scenario 1 is geraamd op € 3.923.500,-. Deze
investering is opgebouwd uit de aankoop, verbouwing en uitbreiding van het
gebouw aan de Graaf Florislaan 2. Hiervan is reeds € 600.000,- bij de
vaststelling van het IHP beschikbaar gesteld. Dit betekent dat voor de
uitwerking van scenario 1 een bedrag van € 3.323.000,- benodigd is. De
dekking van de hiermee gepaard gaande kapitaallasten vanaf 2016 zijn
gedekt; onder andere door het vrijvallen van de huur van het gebouw aan de
Graaf Florislaan en het vervallen van kapitaallasten van huidige locaties.
Om de financiële gevolgen te kunnen beoordelen, zijn de investeringskosten
en de jaarlasten in beeld gebracht. De uitkomsten zijn opgenomen in de
begrotingswijziging en in de GEHEIME bijlage van de quickscan (artikel 25 lid
2 Gemeentewet).
4. VOORSTEL
Het college verzoekt de raad:
1. De herhuisvesting van OBS Koningin Emmaschool (locatie Spiegel)
volgens scenario 1 (aankoop, verbouwing en uitbreiding) vast te stellen;
2. Een krediet van € 3.323.000,- te voteren ten behoeve van de uitvoering
hiervan;
3. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Bespreking in commissie Welzijn d.d. 23 april en 11 juni 2013.

Burgemeester en wethouders van Bussum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D.J. van Huizen

mw. drs. R. Kruisinga
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Gemeente Bussum

De raad van de gemeente Bussum;

Brinklaan 35

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
Bussum, nummer RV2013-035;
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1400 HA Bussum
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besluit:
1. De herhuisvesting van OBS Koningin Emmaschool (locatie Spiegel)
volgens scenario 1 (aankoop, verbouwing en uitbreiding) vast te stellen;
2. Een krediet van € 3.323.000,- te voteren ten behoeve van de uitvoering
hiervan;
3. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Bussum, gehouden op 27 juni 2013.
de griffier,

de voorzitter,

I. Kaya (SLZ)

