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Brede school de Vlaswiek, buitenschoolse opvang (BSO).

Vorig jaar (01-07-10) heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de basisschool de
Vlaswiek (Skozok) en peuterspeelzaal Duimelot als onderdeel van brede school de Vlaswiek.
Uitgangspunt voor de brede school is dat er naast een basisschool en peuterspeelzaal ook een BSO wordt
gehuisvest. Hiermee is het mogelijk om aan de ouders een ‘dagarrangement’ aan te beiden.
Skozok en Duimelot hebben in Kinderstad de partner gevonden voor het gedeelte BSO.
Voor de nieuwbouw van de BSO is een krediet nodig van € 115.000,- (incl. BTW)( € 111.500,bouwkosten + € 3.500,- integratieheffing BTW). Het financiële uitgangspunt is dat de kapitaalslasten
voor 100% worden gedekt uit de huuropbrengsten. Kinderstad is een voorstel gedaan overeenkomstig dit
financiële uitgangspunt en zij zijn hiermee akkoord gegaan. Voor extra zekerheidsstelling is de
huurtermijn 10 jaar (i.p.v. de gebruikelijke 5 jaar), met een optie van nog eens 10 jaar.
!

Wij stellen u voor om:
1. een krediet van € 115.000,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de BSO als
onderdeel van brede school de Vlaswiek;
2. de begroting 2011 dienovereenkomstig aan te passen.
"

Op 01-07-10 heeft u (10raad00037) krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van nieuwbouw voor
basisschool de Vlaswiek (Skozok) en peuterspeelzaal Duimelot als onderdeel van brede school de
Vlaswiek aan de van de Venstraat.
Uitgangspunt voor de brede school is dat er naast de basisschool en peuterspeelzaal ook een
buitenschoolse opvang (BSO) in de brede school wordt gehuisvest. Dit sluit aan bij ons beleid:
beleidsvisie brede scholen.
In het voorstel was toen voor de BSO aangegeven dat: ”Investeringen voor buitenschoolse opvang zijn op
dit moment nog niet bekend, hierover dient nog overleg plaats te vinden. Indien hiervoor alsnog
investeringen moeten plaatsvinden, dan wordt hiervoor aan u een afzonderlijk voorstel (beschikbaar
stellen krediet) voorgelegd. Uitgangspunt is hierbij dat de kapitaalslasten voor 100% worden gedekt uit
de huuropbrengsten”.

Skozok en Duimelot hebben in Kinderstad de partner gevonden voor het gedeelte BSO. Inmiddels hebben
deze partijen afspraken gemaakt over de integrale samenwerking.
Dit heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp waarin voor de nieuwbouw van het gedeelte BSO een
krediet nodig is van € 115.000,- (incl. BTW)( € 111.500,- bouwkosten + € 3.500,- integratieheffing
BTW). Kinderstad is akkoord met het voorstel van de huurprijs. Deze huuropbrengsten zullen 100% de
kapitaalslasten dekken. Voor extra zekerheidsstelling is de huurtermijn 10 jaar (i.p.v. de gebruikelijke 5
jaar), met een optie van nog eens 10 jaar.
Wij stellen u voor om het krediet van € 115.000,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen. Na besluitvorming
wordt de begroting 2010 dienovereenkomstig aangepast.

De bouw van brede school de Vlaswiek met daarin gehuisvest basisschool de Vlaswiek, peuterspeelzaal
Duimelot en BSO Kinderstad.
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Zie voorstel.
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Naar verwachting zal de nieuwbouw in 2011 starten, zodat in 2012 de totale nieuwbouw gereed is.
)
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De kosten voor de nieuwbouw van de BSO bedragen € 115.000,- (incl. BTW)( € 111.500,- bouwkosten +
€ 3.500,- integratieheffing BTW) .
Uitgangspunt is dat de kapitaalslasten voor 100% worden gedekt uit de huuropbrengsten. Kinderstad is
hiermee akkoord gegaan. Voor extra zekerheidsstelling is de huurtermijn 10 jaar (i.p.v. de gebruikelijke 5
jaar), met een optie van nog eens 10 jaar.
"

In aanloop naar de bouw en tijdens de bouw van de brede school zullen er communicatiemomenten
plaatsvinden.

2

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
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drs. R.F.W. van Eijck.
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