CDA vragen agendapunt 4 Beschikbaar stellen krediet uitbreiding Evenaar
De Evenaar zou een lokaal bij de Ark gaan gebruiken. Nu blijkt de Ark dit lokaal zelf nodig te hebben.
1. Wat zijn de demografische verwachtingen in deze buurt?
Antwoord:
Uit de laatste leerlingenprognose van 2017 blijkt dat het leerlingenaantal de komende 15 jaar voor
De Evenaar rond het huidige aantal blijft schommelen of iets hoger komt te liggen. Dit geldt ook voor
De Ark. Er zijn geen bevolkingsprognoses beschikbaar.
2. Is een extra lokaal voldoende of komen we binnen 10 jaar wederom in de knel?
Antwoord: ·Een extra lokaal is voldoende. De Evenaar komt in 2032 in aanmerking voor
nieuwbouw/renovatie. Op dat moment zal op basis van het leerlingenaantal en de prognose gekeken
worden wat de omvang van de school moet zijn. De huidige oplossing zal tot aan dat moment in
gebruik en afdoende zijn.
In het voorstel is sprake van een noodlokaal op het plein en een dakopbouw.
3. Gaat het in dit voorstel over een noodlokaal op het plein, een noodlokaal op het dak of een
permanent lokaal op het dak?
Antwoord:
Het voorstel gaat uit van het realiseren van een dakopbouw waardoor er extra ruimte wordt
gecreëerd. Hierdoor kunnen onderwijsondersteunende functies verhuizen van de begane grond naar
de bovenverdieping (dakopbouw) en komt er op de begane grond een extra klaslokaal.
4. Draagt de gemeente bij aan de totale investering van 6 ton waarbij de gemeente €250.000
bijdraagt en de school de rest zelf financiert?
Zo ja, waar ligt het risico bij overschrijding van het bouwbudget?
Antwoord:
De gemeente draagt maximaal € 250.000 bij en de school is opdrachtgever (bouwheer) en draagt het
risico van overschrijding.
5. Waarom rekenen met een afschrijvingstermijn van 40 jaar als er over 11 jaar mogelijk nieuwbouw
komt?
Antwoord:
De aard van de investering vereist afschrijving in 40 jaar. Wanneer over 11 jaar blijkt dat nieuwbouw
aan de orde is resteert een boekwaarde die versneld afgeschreven moet worden.

