
 

 

 

MEMO 

Postregistratienummer: 

20.0024519 
20.0024519 

 

Aan De fractie van de PvdA 

Van Ambtelijke projectgroep IKC 

Kopie aan De fractievoorzitters van CDA, GB, DSV, VVD 

Datum 19-10-2020 

Betreft 

Beantwoording technische vragen over 'Voorstel tot locatiekeuze en financiering 

IKC in Opmeer-Spanbroek' (gecombineerde commissievergadering op 22 

oktober en raadsvergadering op 29 oktober a.s.) 

 

De letterlijke tekst van de ingediende vragen is opgenomen 

Als bijlage zijn de antwoorden op de vagen die inwoners per email aan ons hebben gesteld, aan dit memo 

toegevoegd. 

 

 

PvdA 

 

Vraag 1 

Voor de locatie Bonifatius is voor twee scholen (SKO en Allure) de omvang van het speelplein 2 x 

600m² teruggebracht naar 900m² voor de beide scholen. Valt dit nog steeds onder de landelijke 

norm voor een goede speelterrein  Wat is de norm voor speelterrein per leerlingen/school ?  

 

Antwoord: 

- Ja. 

- Voor de bepaling van het minimumaantal vierkante meters (speel)terrein wordt uitgegaan van 

de volgende norm: 3 m² speelterrein per leerling basisonderwijs met een minimum van 300 m² 

en vanaf 200 leerlingen kan met 600 m² speelterrein worden volstaan. Dit staat opgenomen in 

de modelverordening Onderwijshuisvesting van de VNG en ook de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs van de gemeente Opmeer. Uiteindelijk komen er in het IKC Opmeer-

Spanbroek twee scholen (De Akker en daarnaast worden ’t Ruimteschip/Bonifatius 

samengevoegd). Deze twee scholen kunnen afspraken maken en daardoor het speelplein dubbel 

gebruiken. 

 

  



 

 

Vraag 2 

Wat gebeurt er als bijvoorbeeld school subsidie krijgt voor inventaris/gymmateriaal? Gaat dit dan 

af van de begrote budgetten die hiervoor ter beschikking gesteld worden door de gemeente? 

 

Antwoord: 

De gemeente realiseert de gymzaal en bekostigt de inventaris hiervan. Er kunnen financiële 

meevallers ontstaan, bijvoorbeeld door een subsidie of als het huidige inventaris (deels) kan 

worden overgezet naar de nieuwe gymzaal. Na de realisatie van het IKC (en als de 

afschrijvingskosten starten) zal de financiële eindafrekening worden opgesteld van dit project, 

waarbij ook dergelijke financiële meevallers worden meegenomen. Dan kan ook worden bepaald 

wat dit betekent voor de begrote budgetten. 

 

Vraag 3 

De dorpsraad Opmeer/Spanbroek heeft aangedrongen dat – door  gebrek aan geschikte 

verenigingsruimte – om medegebruik van verenigingen in het IKC> In hoeverre is het IKC geschikt 

om in en/of na schooltijd te laten gebruiken door externe organisaties (bijvoorbeeld 

muziekvereniging, vrouwen van nu, etc) ?? In hoeverre zijn hier al principe afspraken over beheer, 

etc gemaakt met de  scholen, etc voor gebruik van externen? 

 

Antwoord: 

De schoolbesturen worden verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het IKC, zoals 

ook in de notitie ‘Integrale Kindcentra in de gemeente Opmeer’, behorend bij het raadsvoorstel 

‘Bouwen van twee IKC’s in Opmeer’ (april 2020) staat. Zij kunnen in het IKC de ruimtes verhuren 

aan medegebruikers, waaronder wellicht verenigingen. Er is nog geen ontwerp van het gebouw, de 

architect zal het ontwerp maken, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot 

medegebruik. Er is nu nog geen inzicht in hoe de ruimtes eruit komen te zien. Wethouder Tesselaar 

heeft dinsdag 6 oktober jl. in het jaarlijks overleg tussen het college en de dorpsraden aan 

Dorpsraad Spanbroek Opmeer toegezegd het verzoek van de Dorpsraad over te brengen aan de 

schoolbesturen (de bouwheren). 

 

Vraag 4 

Hoeveel ruimte is er nog beschikbaar toekomstige uitbereiding scholen op de locatie Bonifatius na 

bouw gepland IKC? 

 

Antwoord: 

Op basis van de inpasbaarheidstekening op blz. 8 van de notitie ‘Uitwerking motie Integraal 

Kindcentrum in Opmeer-Spanbroek’, behorend bij het raadsvoorstel ‘Locatiekeuze en financiering 

IKC in Opmeer-Spanbroek’ is binnen de 30m-norm nog 395 m2 beschikbaar voor mogelijke 

toekomstige uitbreidingen van het IKC. Deze tekening is ruimtelijk van aard, en geen 

ontwerptekening van het IKC. De tekening is alleen gebruikt om te kijken of het volledige 

programma van het IKC past op de locatie. Het aantal vierkante meters dat uiteindelijk overblijft, 

kan hoger/lager uitvallen, afhankelijk van het definitieve ontwerp van de architect.  

 

Bijlage 

Beantwoording vragen van inwoners 


