
Zaaknr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw
514600 PO 17AM Cortendijk-Saffier Beryldijk 113 Nieuwbouw IKC kredietaanvraag kinderopvang-

deel nieuwbouw KPO 
Kindcentrum Cortendijck - 
Saffier

nee

Zaaknr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw
492807 PO 09FX De Klimroos Platinadijk 25 Extra krediet Extra krediet ivm kostenstijging 

+ verhuiskosten
nvt

492808 PO 24NL10 De Wending Morelberg 102 Uitbreiding IKC-meters Uitbreiding van 
school/verplaatsing van school

nee

492805 PO 10TR De Singel Burg. Prinsensingel 87 Uitbreiding IKC-meters Uitbreiding IKC-meters nee

492806 PO 24NL00 De Wingerd Kersenberg 52 Uitbreiding IKC-meters Uitbreiding IKC-meters nee

Voorzieningen Huisvesting Onderwijs ingediende aanvragen HPO2023 - niet bestemd voor HPO en overzicht

Tijdens het OOGO is door de aanwezige partijen geconstateerd dat de aanvraag voor IKC Cortendijck-Saffier geen onderdeel van het HPO zou moeten uitmaken. De reden hiervoor is het Integraal 
Huisvestingplan wat opgesteld gaat worden, waardoor er op dit moment nog geen IKC-beleid is waar IKC aanvragen aan getoetst kunnen worden. De IKC aanvraag voor Cortendijck-Saffier wordt dan 
ook niet op het definitieve HPO opgenomen. In plaats daarvan zal constructief het gesprek met KPO aangegaan worden over IKC Cortendijck-Saffier.

In dit bestand staan alle aanvragen die officieel zijn ingediend voor het HPO2023, maar die in overeenstemming met de betreffende schoolbesturen niet op het 
HPO/overzicht voor 2023 worden opgenomen. Deze afsprak is tijdens het Op Overeenstemming Gericht Overleg gemaakt op 27-09-2022 en op 2-11-2022 
schriftelijk bevestigd aan alle schoolbesturen middels het verslag van het OOGO. Over onderstaande aanvragen zal de gemeente met de besturen in overleg gaan.

Jaar: 2023

OBO basisschool de Klimroos heeft een aanvraag gedaan voor extra krediet voor bouwkostenstijging en verhuiskosten. Op dit moment wordt door onderzoeksbureau ICS onderzoek gedaan naar de 
bouwkostenontwikkelingen. Op basis van dit advies kan de gemeente bepalen of er inderdaad extra indexatie op de eerder verstrekte kredieten noodzakelijk is. Dit wordt later ter besluitvorming aan het 
college voorgelegd. Wat betreft de verhuiskosten, deze worden alleen vergoed op basis van werkelijke kosten. Dit loopt dan ook niet via het HPO. Wanneer duidelijk is of de gemeente bestaande 
kredieten extra gaat indexeren en wat de werkelijke verhuiskosten zijn, zal dit via de beleidsadviseur onderwijshuisvesting worden afgestemd met de contactpersoon van OBO. 

Ook voor de kredietaanvragen voor de scholen Wending, Singel en Wingerd geldt dat tijdens het OOGO geconstateerd is dat deze aanvragen niet op het definitieve HPO opgenomen moeten worden. 
Ook hier speelt het feit dat er op dit moment nog geen IKC-beleid is waaraan de IKC aanvragen van OBO getoetst kunnen worden. We gaan wel met elkaar in gesprek om te zorgen dat de huisvesting 
op deze scholen ongestoord doorgang kan blijven vinden.

Ook voor de kredietaanvragen voor de scholen Wending, Singel en Wingerd geldt dat tijdens het OOGO geconstateerd is dat deze aanvragen niet op het definitieve HPO opgenomen moeten worden. 
Ook hier speelt het feit dat er op dit moment nog geen IKC-beleid is waaraan de IKC aanvragen van OBO getoetst kunnen worden. We gaan wel met elkaar in gesprek om te zorgen dat de huisvesting 
op deze scholen ongestoord doorgang kan blijven vinden.
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Schoolbestuur: KPO 

Schoolbestuur: OBO


