Gemeente fìñ Bergen
Berg
op Zoom

ui ii in min urn ii in

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

spoedaanvraag eerste inrichting
speciale school Auris Montaal

Ons kenmerk

U16-000682

Datum

Beh. door

Geertje Tax

Doorkiesnr.

Afdeling

Stedelijke Ontwikkeling
Team Vastgoed S Grondzaken

Bijlage(n)

2 9 JAN 2016
0164-277302

Geachte (duoburger) leden,
De school voor speciaal onderwijs Auris Montaal (voorheen De Spreekhoorn) aan de Populierlaan 7-11 in Bergen op
Zoom is na de start halverwege schooljaar 2014-2015 gegroeid van 6 naar 9 groepen leerlingen. Het schoolbestuur
verwacht nu stabilisering van het aantal leerlingen. Voor de extra 3 groepen leerlingen, die sinds het huidige schooljaar
ingeschreven zijn, heeft het schoolbestuur de eerste inrichting meubilair en onderwijspakket voorgefinancierd. Het
schoolbestuur heeft voor de kerstvakantie een spoedaanvraag ingediend, die op basis van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs door ons college is getoetst. De spoedaanvraag is toegekend en de bijbehorende normvergoeding
van î 44.468 wordt beschikbaar gesteld, waarmee aan de gemeentelijke zorgplicht is voldaan. Omdat de
egalisatiereserve onderwijshuisvesting in de algemene reserve is opgegaan, vindt dekking voor de normvergoeding
plaats vanuit deze algemene reserve. Hierover dient u een besluit te nemen. Vanwege de spoedeisendheid
(besluitvorming college binnen 8 weken) wordt in het eerste concernbericht 2016 het effect van dit voorstel aan u
voorgelegd. Dit zal worden gerelateerd aan de effecten van de maatregelen ter dekking van de korting op de algemene
uitkering (onderwijshuisvesting), zoals vermeld in raadsbesluit RVB15-0030, alsmede het verlagen van de bedragen per
leerling voortgezet onderwijs vanaf 1 januari 2016 en de taakstelling 2016 onderwijshuisvesting (doordecentralisatie).
Wij menen er goed aan te doen u hierover bij afzonderlijk schrijven te informeren.
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