

Aan de leden van de
commissies
Vergadering d.d.
Casenummer
Notitienummer

Commissienotitie
Ruimte/Welzijn
17 september 2015
AB15.00700
CN2015.020


Adviseren over toekomstige invulling Breeduit

Gemeente Bussum

Brinklaan 35
Postbus 6000
1400 HA Bussum



Geachte leden,

Telefoon: 035 69 28 888
Fax: 035 69 28 500
Website: www.bussum.nl
E-mail: info@bussum.nl

0. SAMENVATTING

Inlichtingen bij
J.A.B. Agricola (SLZ)

Op basis van de uitwerking van de verschillende mogelijke invullingen van
Breeduit worden aan u drie haalbare scenario’s voorgelegd;
 Een onderwijscentrum met basisonderwijs en speciaal onderwijs
(scenario Elan)
Hoofdgebruikers zijn Zonnewijzer, peuterspeelzaal de Regenboog, de
gymzaal en Elan College.
 Een onderwijscentrum met breed IKC (scenario Elan + KTC)
Hoofdgebruikers zijn Zonnewijzer, peuterspeelzaal de Regenboog, de
gymzaal, Elan College en het Kindtalentcentrum.
 Een wijkzorgcentrum met smal IKC (scenario Sherpa)
Hoofdgebruikers zijn Zonnewijzer, peuterspeelzaal de Regenboog, de
gymzaal en Sherpa
In paragraaf 1 wordt kort de aanleiding en historie beschreven. In de
volgende paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de mogelijke
scenario’s en de positie van de verschillende partijen hierin. Vervolgens
worden in paragraaf 3 de drie hierboven genoemde scenario’s, die haalbaar
worden geacht, getoetst aan de verschillende criteria op basis waarvan een
keuze kan worden gemaakt; behoefte, maatschappelijk rendement, financiële
effecten, ruimtelijke inpasbaarheid en beheer. In bijlage 1 wordt een
impressie gegeven van de ruimtelijke inpassing van elk scenario. In een
vertrouwelijke bijlage 2 wordt voor de raadsleden een onderbouwing gegeven
bij de financiële doorrekening.
De betrokken partijen zullen tijdens de commissie van september hun
inhoudelijk concept aan de commissie presenteren. Deze commissienotitie
geeft de meer technische informatie die nodig is om uw afweging te kunnen
maken.
Het college verzoekt de commissie om op basis van de voorliggende
informatie te adviseren welk scenario het college verder moet uitwerken om
in de novemberraad een kredietvoorstel neer te kunnen leggen voor de
implementatie van dat scenario.
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1. INLEIDING
Op 18 februari 2015 is in een gecombineerde commissie Ruimte/Welzijn de
commissienotitie “Toekomstmogelijkheden Breeduit” (CN2015.001)
besproken. In de commissie Ruimte/Welzijn van 25 maart is met een
presentatie een nadere toelichting gegeven op de inventarisatie van
mogelijkheden die in 2014 is uitgevoerd en die de basis vormde voor de
eerder genoemde commissienotitie.
Op 21 mei 2015 is de commissie welzijn/ruimte op basis van de
voorliggende informatie in discussie gegaan om richting te kunnen geven aan
het college bij de invulling van Breeduit. Naast de eerder besproken
commissienotitie en presentatie was hierbij aanvullende informatie
beschikbaar, namelijk de beantwoording van vooraf door de fracties
schriftelijk gestelde vragen, een (vertrouwelijke) onderbouwing bij de
kostendoorrekening van scenario’s en een verslag van de gesprekken die
met geïnteresseerde partijen zijn gevoerd in de periode maart-april 2015.
Op 18 februari is aan de commissie een uitgewerkt scenario voor de invulling
van Breeduit neergelegd voor een wijkcentrum met een smal IKC.
Hoofdgebruikers in dit scenario zijn de Zonnewijzer, peuterspeelzaal de
Regenboog en Sherpa)
Op basis van de op 21 mei gevoerde discussie heeft de commissie aan de
college verzocht om naast het reeds uitgewerkte scenario van een
wijkzorgcentrum nog twee scenario’s verder uit te werken, te weten;




Een wijkkindcentrum (breed IKC)
(hoofdgebruikers Zonnewijzer, SKBNM peuterspeelzaal, Versa
kinderwerk en SOEMO)
Een onderwijscentrum voor basisonderwijs en speciaal onderwijs
(hoofdgebruikers Zonnewijzer, SKBNM peuterspeelzaal en Stichting Elan
(Elancollege)

Deze commissienotitie beschrijft de resultaten van de uitwerking van deze
twee scenario’s. Om een totaal beeld te kunnen geven is ook het al eerder
voorgelegde scenario voor een wijkzorgcentrum in de notitie opgenomen.
2. UITWERKING SCENARIO’S
2.1 Een basis-IKC als basis voor alle scenario’s
In alle scenario’s zal een ‘smal’ basis-IKC onderdeel uitmaken van Breeduit.
Dit bestaat uit de basisschool de Zonnewijzer, VVE peuterspeelzaal de
Regenboog van de SKBNM en de gymzaal. De gymzaal wordt gebruikt door
de Zonnewijzer voor het bewegingsonderwijs en kan, afhankelijk van de
verdere invulling van Breeduit ook door andere partijen worden gebruikt.
Het streven is om deze drie functies te situeren in gebouwdeel A. Hiermee
bereiken we de gewenste compartimentering. Voordeel is dat het pand beter
beheersbaar wordt voor de gemeente, de partijen meer autonomie hebben
en de school niet meer versnipperd door het pand zit. Door de
compartimentering kan ook de gymzaal met kleedkamers afgesloten worden
van de rest van het gebouw waardoor deze beter inzetbaar wordt voor
andere partijen. Bovendien kan bouwdeel B en het middendeel zo
makkelijker voor andere functies worden ingezet.
In de uitwerking blijkt het inderdaad haalbaar om deze drie functies in
bouwdeel A te plaatsen. Wel moet de buitenruimte aan de zijde Akkerlaan
worden aangepast omdat hier voor de school en de peuterspeelzaal een
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schoolplein moet worden gecreëerd. De kosten voor de compartimentering,
verhuizing en de buitenruimte zijn verwerkt in de financiële doorrekening.
Deze kosten zijn dus in alle scenario’s gelijk maar hebben wel effect op de
gemeentelijke begroting ten opzichte van de huidige situatie.
2.2 Haalbaarheid uitgewerkte scenario’s
Een wijkkindcentrum (breed IKC)
In dit scenario worden de vaste bewoners van bouwdeel A versterkt met
andere activiteiten gericht op de ontwikkeling van het kind en met een
wijkfunctie.
De kwartiermakers die hier een plan voor ontwikkelen hebben dit de
afgelopen maanden verder uitgewerkt onder de naam Kindtalentcentrum
(concept-KTC).
Wat is het concept Kindtalentcentrum?
Vanuit het platform SOEMO is een samenwerking ontstaan met
andere partijen (o.a. SOEMO, Versa, bibliotheek en een aantal
therapeuten gericht op kinderen) die als kwartiermaker het concept
KTC uitwerken. Het concept KTC combineert algemene activiteiten
voor kinderen met een wijkfunctie met horeca en individuele
ontwikkeltrajecten voor kinderen. Daarnaast verhuren zij ruimten op
dagdelen aan gelieerde zorgaanbieders, zoals kindertherapeuten en
kinderdiëtisten.
Het is de bedoeling dat het KTC de structuur krijgt van een stichting
die verantwoordelijk wordt voor het activiteitenprogramma, de
exploitatie van de in Breeduit gehuurde ruimte, personeel en subsidie.
In de stichting zullen de betrokken partijen niet zelf deelnemen. Nog
niet bekend is wie het stichtingsbestuur en de dagelijkse leiding van
KTC zullen vormen.
Met betrekking tot de ruimtelijke inpassing is de flexibiliteit van dit conceptKTC groot; men kan het inpasbaar maken in de ruimte die beschikbaar is.
Wel constateren we in de uitwerking dat het niet reëel is om met het
concept-KTC alle overgebleven ruimten te vullen. Een combinatie met een
andere partner vergroot de haalbaarheid. Aanpassingen in de ruimte zijn
noodzakelijk, voor de compartimentering en voor het horecagedeelte. Voor
het concept-KTC is een besluit op korte termijn niet meteen noodzakelijk
hoewel enige voortgang wel gewenst is om de motivatie en de band tussen
de samenwerkingspartners levend te houden.
Een onderwijscentrum voor basisonderwijs en speciaal (voorgezet) onderwijs
In dit scenario zijn de Zonnewijzer, peuterspeelzaal de Regenboog en de
gymzaal gevestigd in bouwdeel A en zal Stichting Elan bouwdeel B
betrekken met het Elancollege. Het middendeel is in dit scenario nog niet
gevuld. In de uitwerking van dit scenario is gebleken dat bouwdeel B zeer
geschikt is voor Stichting Elan in vierkante meters en inrichting. Hierdoor is
de compartimentering die zowel voor de gemeente als voor Elan belangrijk is
goed te realiseren.
De nieuwe school kent een groeimodel waarbij eerst de begane grond wordt
gevuld en in de jaren erna ook de bovenverdieping. In de doorrekening is
uitgegaan van de definitieve grootte, die naar verwachting in 2017 wordt
gerealiseerd. In de tussenliggende tijd kan de tijdelijke verhuur van de
bovenverdieping worden voorgezet (maatjesproject, Westereng en LFB)
zolang deze partijen daar behoefte aan hebben.
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Wat is het Elan College?
Stichting Elan is verantwoordelijk voor het bieden van speciaal
onderwijs in de regio Gooi- en Vechtstreek op vijf locaties in de regio,
onder andere de Indonschool in Bussum. Stichting Elan wil in Bussum
een nevenvestiging oprichten van de Berg en Boschschool in
Bilthoven voor kinderen met complexe problematiek ten aanzien van
Autisme Spectrum Stoornis (ASS); het Elan college. Het betreft
speciaal onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs. Met deze
nevenvestiging ontstaat een dekkend onderwijsaanbod in de regio en
kunnen de circa 60 kinderen uit de regio die nu naar Bilthoven reizen
in de eigen omgeving terecht.
De school heeft een groeimodel; de eerste leerlingen beginnen in
schooljaar 2015-2016 al op bestaande locaties in de regio, vanaf
schooljaar 2016-2017 is een eigen locatie nodig voor 4 groepen en
vervolgens groeit de school door naar 6-7 groepen.
Voor Stichting Elan is het belangrijk dat zij op korte termijn zekerheid krijgt
over een toekomst in Breeduit omdat zij anders op zoek moet naar andere
huisvesting in de regio. De procedurele stappen die gezet moeten worden
voor vestiging in Breeduit moeten in november worden opgestart om met
ingang van het schooljaar 2016-2017 Elan in Breeduit te kunnen vestigen.
Een combinatie van onderwijs en het concept-KTC
In de uitwerking is gebleken dat een combinatie van basisonderwijs, speciaal
(voortgezet) onderwijs en het concept-KTC inpasbaar is. In dit scenario zijn
de Zonnewijzer, peuterspeelzaal en gymzaal gevestigd in bouwdeel A. De
Zonnewijzer maakt hierbij geen gebruik meer van haar speellokaal in het
middendeel maar kan ter compensatie meer uren in de gymzaal gebruiken.
Het Elancollege vestigt zich in bouwdeel B.
Het concept-KTC maakt gebruik van het middendeel, inclusief de
speellokalen en het theater en de kleedkamers van het theater. De toiletten
en het trappenhuis van het concept-KTC bevinden zich in bouwdeel A maar
dit kan wel afgescheiden worden van de andere functies. In de uitwerking
kan nog gekeken worden of de keukenruimte van de Zonnewijzer ook
gebruikt kan worden door het concept-KTC zonder het idee van de
compartimentering los te laten.
Een wijkzorgcentrum met smal IKC
In dit scenario zal, naast de vaste bewoners van bouwdeel A, zorginstelling
Sherpa haar intrek nemen in het gebouw. Sherpa zal bouwdeel B en een
deel van het middendeel gaan huren. Voor het compartimenteren en voor het
gebruik door Sherpa zijn aanpassingen aan het gebouw nodig. In dit scenario
blijft het voorste deel van het middendeel en het theater over. Conclusie
in dit stadium van de uitwerking is dat dit scenario haalbaar is en de invulling
van Breeduit verbetert.
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Wat is Sherpa?
Sherpa is één van de door de regio Gooi en Vechtstreek
geconstracteerde aanbieders van zorg in het Sociaal domein, vanuit
de Wmo. Sherpa biedt vanuit het Jan Ligthartcentrum aan cliënten
voor 18 jaar en ouder met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
en/of een lichamelijke beperking dagactiviteiten aan. De activiteiten
zijn gericht op beweging en ontspanning, educatie en ontwikkeling en
kunst en creatieve vorming. Naast het activiteitencentrum biedt
Sherpa het Afasiecentrum en een NAH Pluspunt. Dit is een plek waar
mensen met niet aangeboren hersenletsel informatie en advies
kunnen krijgen.
Op dit moment is het Jan Ligthartcentrum gevestigd in een pand aan
de Brinklaan in Bussum. Deze locatie voldoet echter niet meer aan de
gebruikseisen.

Het is voor Sherpa, net als voor Elan, belangrijk dat zij op korte termijn
zekerheid krijgt over een toekomst in Breeduit omdat haar huidige
huisvesting eindig is en zij op zoek moet naar een alternatief.
Conclusie
De uitwerking van de afgelopen maanden leidt tot drie reële scenario’s:
 Een onderwijscentrum met basisonderwijs en speciaal onderwijs
(scenario Elan)
Hoofdgebruikers zijn Zonnewijzer, peuterspeelzaal de Regenboog, de
gymzaal en Elan College.
 Een onderwijscentrum met breed IKC (scenario Elan + KTC)
Hoofdgebruikers zijn Zonnewijzer, peuterspeelzaal de Regenboog, de
gymzaal, Elan College en het Kindtalentcentrum.
 Een wijkzorgcentrum met smal IKC (scenario Sherpa)
Hoofdgebruikers zijn Zonnewijzer, peuterspeelzaal de Regenboog, de
gymzaal en Sherpa
Een ander combinatie van functies naast het basis-IKC (Sherpa + Elan of
Sherpa + KTC) is niet inpasbaar.
2.3 Positie overige functies
Jeugdgezondheidszorg
In alle scenario’s is uitgegaan van vertrek van het consultatiebureau
(jeugdgezondheidszorg) uit Breeduit. Dit heeft niet direct te maken met de
toekomst van Breeduit maar komt voort uit de transities in het Sociaal
domein. Het consultatiebureau en het Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
zullen worden samengevoegd tot één basisvoorziening voor onze inwoners.
Daarbij is het de bedoeling dat er een centrale voorziening komt op een
centrale plek in Gooise Meren met een satellietfunctie in de wijk. De
functionaliteit van deze satellietfunctie is afhankelijk van de behoefte vanuit
de wijk. In Muiden zal sprake zijn van een volledige functionaliteit vanwege
de reistijd, in Naarden en Bussum-zuid kan het bijvoorbeeld gaan om functies
als opvoedspreekuur en CJG-activiteiten. In alle scenario’s zien we
voldoende mogelijkheden om een satellietfunctie in Breeduit in te passen.
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Jeugdbibliotheek
Geconstateerd is dat de jeugdbibliotheek in Breeduit als openbare bibliotheek
onvoldoende bestaansrecht heeft. Het aantal uitleningen is laag en de
scholen hebben voor de onderwijsactiviteiten een voorkeur voor de centrale
vestiging. Uitgangspunt is dan ook om te stoppen met de bibliotheek als
openbare vestiging. Wel is het mogelijk om, ondersteund door de bibliotheek,
een schoolbibliotheek te creëren voor de Zonnewijzer.
Ondersteuning vanuit de gemeente van een schoolbibliotheek, in de vorm
van subsidie of extra vierkante meters, is in dit voorstel nog niet
meegenomen. Vanwege de materiele gelijkstelling dient een dergelijke
ondersteuning voor alle scholen gelijk beschikbaar te zijn. Het ligt dan ook
voor de hand om dit binnen de gemeente Gooise Meren met de bibliotheek
en de basisscholen verder vorm te geven. Als er animo voor is dan biedt
Breeduit voldoende mogelijkheden om een schoolbibliotheek te huisvesten.
Hiermee kan rekening worden gehouden in de uitwerking van het gekozen
scenario.
Hoogbegaafdenonderwijs
Bij de mogelijkheden voor invulling van Breeduit is ook gesproken over het
initiatief voor hoogbegaafdenonderwijs. Dit initiatief is nog steeds onderwerp
van gesprek tussen Unita en de schoolbesturen. Er is nog geen concreet
verzoek gedaan vanuit Unita, Proceon of een ander Bussums schoolbestuur
om het hoogbegaafdenonderwijs vorm te geven binnen de vierkante meters
die voor onderwijs beschikbaar zijn gesteld.
Versa kinderwerk
Versa is een van de partners in de ontwikkeling van het conceptKindtalentcentrum. Het is mogelijk dat Versa het kinderwerk van Uitwijk
verplaatst naar Breeduit zodat deze activiteiten in samenhang met het
concept-KTC en binnen de vierkante meters van het concept-KTC kunnen
worden uitgevoerd. Versa zal als organisatie niet deel uitmaken van het
bestuur of directie van het concept-KTC maar alleen als
samenwerkingspartner.
Het theater in Breeduit
Indien het concept-KTC gevestigd wordt in Breeduit dan zal de theaterruimte
deel uit gaan maken van het concept-KTC en dus door het concept-KTC
worden geëxploiteerd.
In scenario Sherpa zal de gemeente samen met Sherpa de mogelijkheden
onderzoeken om het theater door Sherpa te laten exploiteren als dagactiviteit
voor haar cliënten. Sherpa neemt hiermee wel het dagelijks beheer en de
exploitatie over maar zal het theater niet huren en niet het exploitatierisico
dragen. Dit geeft de mogelijkheid voor de gemeente om het theater weer een
functie te geven zonder het zelf te hoeven exploiteren. Deze invulling
genereert geen positief effect in financiële zin maar verhoogt wel het
maatschappelijk rendement.
Indien Elan zich vestigt in Breeduit zonder concept-KTC dan is er vooralsnog
geen functie voor het theater. Het college zal dan verder onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn het theater weer een functie te geven zonder te hoge
kosten.
Omniumschool
Bij de inventarisatie van mogelijkheden voor de invulling voor Breeduit is ook
gekeken naar het initiatief van de stichting Omniumscholen voor een nieuwe
school voor algemeen bijzonder onderwijs in Bussum. De stichting heeft bij
de gemeente Bussum (en in zeven andere regiogemeenten) een aanvraag
ingediend om opgenomen te worden in het Plan van nieuwe scholen en geeft
een voorkeur aan voor vestiging in Breeduit.
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De aanvraag van de Stichting Omniumscholen voldeed niet aan de eisen met
betrekking tot het te bedienen voedingsgebied en de onderbouwing van de
leerlingprognoses. De gemeenteraad heeft in juni 2015besloten het verzoek
van de stichting niet in te willigen (RV2015.036)
3. TOETSING SCENARIO’S AAN CRITERIA
3.1 Behoefte en maatschappelijk rendement
Elan
Het college Elan biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Het is een nieuw aanbod in de regio voor leerlingen die nu voor deze
onderwijsvorm naar locaties buiten de regio moeten reizen. De
behoefteanalyse is gebaseerd op het huidige gebruik van de voorziening
door leerlingen uit de regio en leerlingprognoses voor de toekomst.
Voordeel van vestiging in Breeduit is dat leerlingen op een centrale locatie in
de regio terecht kunnen en minder lang hoeven reizen. Dit scheelt voor de
gemeenten ook in de kosten van leerlingenvervoer (dit effect is overigens niet
meegenomen in de financiële doorrekening).
KTC
Het concept van het Kindtalentcentrum betekent een nieuw en innovatief
aanbod voor kinderen in de basisschoolleeftijd en er wordt een wijkfunctie
gecreëerd in Breeduit. Omdat het een nieuw concept is kan de behoefte en
de effectiviteit niet onderbouwd worden.
De wijze van totstandkoming van het concept-KTC is niet in lijn met het
gemeentelijk beleid in het Sociaal domein. Als blijkt dat er in de wijk behoefte
is aan bepaalde activiteiten en inwoners of instellingen spelen in op deze
behoefte en tonen aan hier een oplossing voor te hebben dan kan de
gemeente hierin faciliteren. In dit geval is er geen sprake van een
aantoonbare behoefte of problematiek waarop het concept-KTC een
antwoord vormt. De insteek van het concept-KTC is daarmee meer
aanbodgericht dan vraaggericht.
Daarnaast constateren we dat dezelfde doelgroep wordt bediend als vanuit
het kinderwerk van Versa, maar in een andere vorm. Uitgangspunt op dit
moment is dat het concept-KTC aanvullend is op het kinderwerk en niet in
de plaats komt van het kinderwerk. Beide partijen zullen ook samenwerken.
Indien ervoor wordt gekozen een dergelijk concept een kans te geven dan
heeft het de voorkeur dit in de vorm van een pilot uit te proberen. Een pilot
moet ook stopgezet kunnen worden. Dat is makkelijker als het concept-KTC
in Breeduit naast andere functies wordt ‘ingepast’. Voor het concept-KTC zijn
in elk geval investeringen nodig in Breeduit die de opstartkosten voor een
pilot relatief hoog maken.
Sherpa
Sherpa is een bestaande aanbieder van individuele voorzieningen in het
Sociaal domein en contractpartner in de regio. Het betreft dus een regiofunctie. De behoefteanalyse is gebaseerd op het huidig gebruik van de
voorziening en men voorziet een kleine uitbreiding.
Door vestiging in Breeduit blijft Sherpa behouden in Bussum. Voordeel
hiervan is behoud van korte reistijd voor Bussumse inwoners die gebruik
maken van de voorziening en behoud van de bijbehorende werkgelegenheid.
Sherpa wil met haar activiteiten voor cliënten aansluiting zoeken met de wijk.
Dit geeft een (kleine) impuls aan de wijkfunctie van Breeduit en bevordert de
integratie van de cliënten.
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3.2 Financiële effecten
Voor de drie haalbaar geachte scenario’s is doorgerekend wat het effect van
dat scenario is op de gemeentelijke begroting. Het effect op de begroting
bestaat uit de lasten minus de baten van Breeduit. Op dit moment kost
Breeduit de gemeente gemiddeld € 626.150 per jaar. Dit wordt deels
(ongeveer 25%) gelegitimeerd doordat de gemeente in Breeduit haar
wettelijke taak op onderwijshuisvesting invult (Zonnewijzer en gymzaal).
De doorrekeningen zijn in dit stadium nog indicatief en bedoeld voor een
vergelijking van en een keuze tussen scenario’s. Het betreft bovendien een
gemiddelde jaarlast. Omdat kapitaallasten lineair worden afgeschreven zal
de werkelijke begrotingswijziging anders zijn.
De lasten bestaan uit de volgende elementen;
- kapitaallasten voor de stichting van Breeduit
- kapitaallasten voor de benodigde investeringen in Breeduit voor elk
scenario
- de exploitatielasten (kosten beheer, gas, water en electra,
verzekeringen, groot onderhoud)
- subsidies voor activiteiten
De baten bestaan uit de volgende elementen;
- huurinkomsten
- bijdragen huurders/gebruikers voor gas, water en electra,
- gebruiksvergoeding onderwijs voor groot onderhoud
Daarnaast is in scenario Elan en Elan + KTC rekening gehouden met het
effect op het gemeentefonds door vestiging van college Elan in Bussum. Dit
verhoogt de rijksbijdrage voor onderwijshuisvesting omdat het aantal
leerlingen toeneemt.
De financiële doorrekening is in een vertrouwelijke bijlage nader toegelicht
voor de gemeenteraad. Deze bijlage is vertrouwelijk omdat het gaat om
bedrijfsgevoelige informatie. Verspreiding kan aanbestedingen en de
exploitatie van Breeduit schaden.

Zoals in dit overzicht is te zien hebben het scenario Elan en scenario Sherpa
een positief effect op de gemeentelijke begroting; de kosten van Breeduit
worden circa € 260.000 per jaar lager. Bij scenario Sherpa zijn meer
investeringen nodig maar de inkomsten zijn hoger dan bij scenario Elan
waarmee het saldo voor de gemeentebegroting bij Sherpa uiteindelijk iets
positiever uitvalt dan in scenario Elan (€ 17.093)..
Het scenario Elan + KTC laat een negatief effect op de begroting zien. In dit
scenario zal Breeduit gemiddeld € 805.834 per jaar kosten, € 179.684 meer
dan nu. Dit wordt veroorzaakt doordat de huisvesting en de activiteiten in
Breeduit volledig gesubsidieerd zullen worden. Tegenover dit prijskaartje
staat het verwachte maatschappelijk rendement (zie 3.1). Het is lastig om
deze afweging te maken omdat de behoefte en effectiviteit van het aanbod
niet aantoonbaar zijn en zich in praktijk zullen moeten bewijzen.
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Als we het scenario Elan + KTC vergelijken met het scenario Elan zonder
KTC dan betekent toevoeging van het KTC aan Breeduit een negatief effect
op de gemeentebegroting van € 429.161 per jaar. De meerkosten van
scenario Elan + KTC ten opzichte van scenario Sherpa zijn € 446.254,

Het scenario KTC zonder Elan is niet volledig doorgerekend omdat dit in de
ruimtelijke inpassing niet haalbaar wordt geacht. Omdat in dit scenario
leegstand ontstaat en dus inkomsten wegvallen heeft dit ook een negatief
effect op de financiële doorrekening. We verwachten dat het KTC zonder
Elan leidt tot een verdere lastenverhoging van ongeveer € 150.000. Het
negatieve effect op de gemeentebegroting ten opzichte van de huidige
begroting is dan dus ongeveer € 330.000 gemiddeld per jaar. In dit scenario
zou KTC meer vierkante meters kunnen afnemen dan in de combinatie Elan
+ KTC maar omdat de huisvestingslasten volledig verdisconteerd worden in
de subsidie maakt dat weinig verschil.

3.3 Ruimtelijke inpasbaarheid en beheer
Bezettingsgraad per scenario
Zoals aangegeven is de ruimtelijke inpasbaarheid van alle drie de scenario’s
goed. De bezettingsgraad stijgt, in het scenario Elan + KTC zelfs tot 99%.
In alle scenario’s is rekening gehouden met het compartimenteren zodat
partijen zelf het beheer van hun ruimten kunnen doen en geen ‘last’ van
elkaar hebben. Dit bevordert uiteindelijk de inhoudelijke samenwerking. Wel
zijn in alle scenario’s aanpassingen nodig in het gebouw ten behoeve van de
compartimentering en de gewijzigde functionaliteit. De hieruit voortkomende
kapitaallasten zijn verwerkt in de financiële doorrekening.

Het basis-IKC
In alle scenario’s zullen de Zonnewijzer en peuterspeelzaal de Regenboog in
bouwdeel A gevestigd worden. De gymzaal met kleedkamers blijft
ongewijzigd maar wel wordt de afsluitbaarheid van dit deel verbeterd. De
grootste aanpassing is het realiseren van een schoolplein in de buitenruimte
aan de Akkerlaan. Deze ingreep is in alle gevallen noodzakelijk om een
betere exploitatie van Breeduit te realiseren en de lege ruimte in te kunnen
zetten voor andere partijen.
Elan
Elan zal bouwdeel B vullen. Het beschikbare aantal vierkante meters komt
precies goed uit, zelfs in de fasering van de vestiging van Elan in de
komende twee schooljaren. De investering in aanpassingen van het gebouw
is dan ook bescheiden. Wel moet daar een investering bij geteld worden voor
de eerste inrichting van de nieuwe school. Deze investering valt volgens de
onderwijswet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
In dit scenario is het middendeel nog niet gevuld. Elan zal ook gebruik gaan
maken van de gymzaal voor het bewegingsonderwijs.
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Elan + KTC
In dit scenario zal Elan bouwdeel B vullen en het concept-KTC het
middendeel en een deel van bouwdeel A in het souterrain. Het gebouw is in
dit scenario volledig bezet. Dit is mogelijk omdat de kwartiermakers van het
concept-KTC flexibel zijn in de ruimtebehoefte en zich aanpassen aan de
beschikbare ruimte. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met
praktische zaken als de beschikbaarheid van trappenhuizen en toiletgroepen
en eisen vanuit het bouwbesluit.
De kwartiermakers van het concept-KTC willen ook het voorste deel van het
middendeel gebruiken. Bij de invulling hiervan moet wel rekening gehouden
worden met de andere gebruikers en de bereikbaarheid van de
beheerruimten maar dit is wel te realiseren.
Het concept-KTC in het middendeel is slechts beperkt te compartimenteren
maar dat past ook bij het karakter van de centrum. Het is hierbij vooral
belangrijk dat de gebouwdelen van de andere partijen goed afsluitbaar zijn.
De verdere uitwerking van de ruimtelijke inpassing van het gekozen scenario
kan leiden tot kleine verschuivingen maar in grote lijnen is dit het beeld. In de
bijlagen is de ruimtelijke inpassing van elk scenario in het gebouw grafisch
weergegeven.
Sherpa
Met Sherpa was de ruimtelijke inpasbaarheid al ingevuld in de uitwerking in
februari 2015. Sherpa zal bouwdeel B en een deel van het middendeel
vullen. Met Sherpa kan het gebouw goed gevuld worden maar dit vraagt een
flinke investering. Deze wordt overigens binnen drie jaar ‘terugverdiend’
doordat er sprake is van huurinkomsten in plaats van leegstand.
Beheer
Voor elk scenario geldt dat het beheer van de eigen ruimten bij de
organisatie zelf gelegd kan worden. Het gemeentelijk beheer kan dus flink
worden verminderd.
Stichting Elan en Sherpa zijn bestaande organisaties die, binnen hun eigen
activiteiten, ervaring hebben met het beheer van accommodaties op andere
locaties.
Voor het concept-KTC geldt dat sprake is van een nieuwe stichting waarbij
we op dit moment nog niet weten welke personen in het bestuur en de
directie plaats zullen nemen. Het is belangrijk dat de structuur en de
bezetting van de stichting goed geregeld wordt aangezien de stichting
verantwoordelijk zal zijn voor huisvesting, onderverhuur, facilitair beheer,
personeel en vrijwilligers, klanten, subsidies, horeca en
activiteitenprogramma. De ambities van het KTC brengen een flinke
verantwoordelijkheid en geldstroom met zich mee.
3.4 Samenvatting scenario’s
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de toetsing van de criteria
van de drie scenario’s in een grafische weergave. Voor de volledigheid wordt
ook het scenario KTC zonder Elan weergegeven, hoewel dit vanwege de
financiële effecten en de ruimtelijke inpassing niet een haalbaar scenario
wordt geacht.
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3.5 Gevolgen van het (niet) kiezen voor een scenario
Indien niet gekozen wordt voor scenario Elan dan zal Elan op zoek moeten
gaan naar andere huisvesting in de regio. In Bussum is op dit moment geen
geschikte huisvesting voorhanden. Het pand van de voormalige Michiel de
Ruyterschool is te klein.
Indien niet gekozen wordt voor het concept-KTC dan zal het format niet in de
huidige vorm doorgang vinden. Wel hebben de kwartiermakers aangegeven
zeer enthousiast te zijn over het concept en de onderlinge samenwerking en
men zal dan op zoek gaan naar een andere manier om de samenwerking in
Bussum een invulling te geven, op een of meer andere locaties.
Indien niet gekozen wordt voor scenario Sherpa dan zal Sherpa op zoek
moeten gaan naar andere huisvesting in de regio omdat het huidige gebouw
aan de Brinklaan niet meer voldoet. Het college zal in dat geval met Sherpa
nog een keer in overleg gaan of er toch een oplossing te vinden is om
Sherpa aan de Brinklaan te behouden.
Voor Sherpa en Elan is het belangrijk dat in november een keuze wordt
gemaakt voor een van de scenario’s. Beide partijen zullen anders definitief
op zoek moeten gaan naar andere huisvesting. Uitstel van een keuze
betekent dus zeer waarschijnlijk verlies van deze opties.
Voor de kwartiermakers van het concept-KTC is een definitief besluit in deze
fase van de ontwikkeling nog niet noodzakelijk maar voor hen is het wel
belangrijk om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van het concept en
de bereidheid van de gemeenteraad om extra gelden voor subsidie uit te
trekken. Op basis daarvan kunnen de kwartiermakers bepalen of het zinvol is
nog meer tijd en energie in de ontwikkeling te steken.
Een lastig aspect bij de besluitvorming is dat de gemeente Bussum op grond
van de Wet Arhi zo vlak voor de gemeentelijke herindeling geen
verplichtingen aan kan gaan voor structurele lasten als deze niet verplicht zijn
en voortkomen uit nieuw beleid. De Wet Arhi blokkeert geen besluit over Elan
of Sherpa, omdat het aanbod van deze organisaties voortkomt uit bestaand
beleid en er een positief effect ontstaat op de gemeentebegroting van
Bussum en dus van Gooise Meren. De Wet Arhi blokkeert wel een definitief
besluit over het concept-KTC. Wel kan de commissie het college adviseren
met betrekking tot de doorontwikkeling van het concept-KTC en kan de
gemeenteraad de keuze maken voor Elan en hierbij ruimte scheppen voor
het eventueel invoegen van het concept-KTC in 2016.
4. FINANCIËLE ASPECTEN
In paragraaf 3.2 wordt een overzicht gegeven van de financiële effecten van
de drie scenario’s. In de vertrouwelijke bijlage 2 wordt deze doorrekening
onderbouwd en gespecificeerd. Indien de commissie het college adviseert
om een bepaald scenario verder uit te werken dan zal voor de novemberraad
een raadsvoorstel worden voorbereid waarin de begrotingswijziging en een
kredietvoorstel wordt opgenomen.
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5. VOORSTEL / VERZOEK

Het college verzoekt de commissie om op basis van de voorliggende
informatie te adviseren welk scenario het college verder moet uitwerken om
in de novemberraad een kredietvoorstel neer te kunnen leggen voor de
implementatie van dat scenario.

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

M.A. Kip

mw A. van Vliet-Kuiper
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