
BIJLAGE I: Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gehonoreerde aanvragen
Jaar: 2016

Schoolbestuur: SOBWB

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

16.01 PO 10TR De Singel Burg. Prinsensingel 87 OLP/meubilair 1e inrichting onderwijsleerpakket en 

meubilair

€ 12.331 n.v.t.

Schoolbestuur: KPO 

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

16.02 PO 03UM Berkenveld Herelsestraat 110 constructiefout Verwijderen asbest i.c.m. vervangen CV 

ketel (kosten bestuur)

€ 5.985 Ja

16.03 PO 17BY Het Talent Luciadonk 65 constructiefout Verwijderen asbest i.c.m. uitvoering 

schilderswerkzaamh (kosten bestuur) tevens 

alle asbest in uitvoeringsfase gelijktijdig 

verwijderen.

€ 5.800 Ja

16.04 PO 17DW Jeroen Bosch Kloosterstraat 13 constructiefout Verwijderen asbest i.c.m. vervangen CV 

ketel (kosten bestuur) bij gymzaal tevens 

alle asbest in uitvoeringsfase gelijktijdig 

verwijderen

€ 8.828 Ja

16.05 PO 16ZZ Joseph Meidoornlaan 1 constructiefout Vervangen asbest boeiboorden van de 

gymzaal tevens alle asbest in 

uitvoeringsfase gelijktijdig verwijderen

€ 38.103 Ja

16.06 SO 16LO De Kameleon Ger. ter Borchst. 51 onderhoud 

(gym)

Vervangen dakbedekking incl. aansluitingen 

laagbouwged. gymzaal

€ 18.296 Ja

Schoolbestuur: SOVOR

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

16.07 VO 19EN Jan Tinbergen 

College

Burg.Schneiderl.2 OLP/meubilair 1e inrichting onderwijsleerpakket en 

meubilair

€ 98.823 n.v.t.

Schoolbestuur: SOVOR
15.01 VO 19EN Jan Tinbergen 

College

Azaleastraat 1 Tijdelijke 

uitbreiding

Plaatsing + huur noodlokalen € 25.283 (jaar 

2015)            

€ 17.936 (jaar 

2016) 

n.v.t.

Toelichting: Door de groei van het aantal leerlingen wordt voor deze groep (9e groep) bekostiging van 1e inrichting OLP/ meubilair aangevraagd. 

Voorwaarde voor toekenning van vergoeding voor eerste inrichting (leer- en hulpmiddelen en meubilair) is dat deze eerste inrichting nog niet eerder van 

overheidswege is bekostigd. Het normbedrag bedraagt € 12.331,-- incl. indexering 2015.

Toelichting: verwijderen asbest in rookgaskanaal in combinatie met gepland onderhoud door schoolbestuur (verv.CV ketel).

Toelichting: Dit betreft een gedeeltelijke toekenning voor het verwijderen van de asbesthoudende kit (i.c.m. gepland onderhoud door schoolbestuur). Het 

preventief verwijderen van de overige asbest is voor rekening van het schoolbestuur (geen directe noodzaak tot verwijderen). 

Toelichting: Dit betreft een gedeeltelijke toekenning voor het verwijderen van de asbest in combinatie met gepland onderhoud door schoolbestuur 

(verv.CV ketel). Het preventief verwijderen van de overige asbest is voor rekening van het schoolbestuur (geen directe noodzaak tot verwijderen). 

Toelichting: In april 2015 heeft SOVOR een spoedaanvraag ingediend voor tijdelijke uitbreiding aan de locatie Azaleastraat. Het college heeft op 23 juni 

2015 besloten tot tijdelijke uitbreiding (voor de periode van max 2 jaar) met twee lokalen en tijdelijke uitbreiding van de aulacapaciteit. I.o.m. SOVOR 

wordt de komende periode gezocht naar een structurele oplossing. De Raad is hierover middels een raadsmededeling geïnformeerd. De kosten hiervoor 

bedragen in 2015 € 25.283,-- en in 2016 € 17.936,--. 

Toelichting: Dit betreft een gedeeltelijke toekenning voor het verwijderen van de asbesthoudende boeiboorden van de gymzaal en het 

herstellen/vervangen van 4 panelen van het buitenkozijn van de school (vandalisme). Het preventief verwijderen van de overige asbest is voor rekening 

van het schoolbestuur (geen directe noodzaak tot verwijderen). 

Toelichting: Het dak van de gymzaal is aan het einde van zijn levensduur, de weekmakers zijn uitgetreden, de dakbedekking is daardoor verhard en 

trekt los ter plaatse van het opgaand werk en de trim. Noodzaak tot vervanging.

Toelichting: Het JTC is gegroeid met 104 leerlingen en voor deze leerlingen wordt eerste inrichting aangevraagd. Voorwaarde voor toekenning van 

vergoeding voor eerste inrichting (leer- en hulpmiddelen en meubilair) is dat deze eerste inrichting nog niet eerder van overheidswege is bekostigd. De 

berekening is als volgt: 104 leerlingen x 6 m² x € 158,37 (normbedrag inventaris incl.indexering) = € 98.823,--

Jaar: 2015 (Aanvullend HPO)


