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Op deze vergadering is één onderwerp besproken, te weten:
Passend Onderwijs en de invulling van deze leerroute op Porteum
De voorzitter heet iedereen welkom en leidt het onderwerp kort in. De vergadering wordt
gevraagd om een positief advies. De RvT is al akkoord gegaan.
De bestuurder schetst de historische kaders. Het landelijk gemiddelde van 3,8 % van de poleerlingen mag in het VSO instromen. In Lelystad is het aantal leerlingen in het vso 7,8%. Dat
moet dus omlaag gebracht worden. Leerlingen boven de norm van 3,8% moeten in het
reguliere onderwijs instromen. Dit is naast een onderwijskundige keuze ook een budgettaire
maatregel van OC&W.
We hebben een samenwerkingsverband passend onderwijs, die de bekostiging verdeelt. Het
kost de SVOL 1,2 miljoen per jaar als we niet van 7,8% naar 3,8% terug gaan. Dit gegeven
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geeft een grote financiële en organisatorische druk. De financiële tegemoetkoming om
hiernaar toe te werken is vanaf 2020-2021 helemaal afgebouwd.
De directeur van het samenwerkingsverband heeft gekozen om vanaf dit jaar leerlingen in
eerste instantie door te verwijzen naar de SVOL. Daarom is de SVOL gestart met een
voorziening op de Rietlanden.
Potentiele leerlingen van het vso moeten een aparte voorziening (locatie) krijgen op het
Porteum. Dat betekent dat er 1000 m2 extra gebouwd moet worden. Andere opties zijn
onderzocht en bleken niet haalbaar of wenselijk.
In het voorstel van de bestuurder komt het technasium met praktijkruimtes tussen de
gebouwen Peil en Echo (begane grond, vergelijkbaar met de voorziening praktijklokalen
vmbo).
De voorziening voor de leerlingen van het passend onderwijs wordt gerealiseerd op de 1e
bovenverdieping van Echo. Dit plan is technisch mogelijk en zorgt niet voor vertraging.
De financieringskosten voor deze extra voorziening ten bedrage van € 1,9 miljoen worden
niet betaald door de gemeente. Ze komen ten laste van de SVOL.
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De eigen opgang van de tijdelijke voorziening op de Rietlanden verdwijnt. Die eigen
opgang zorgt voor rust. De bestuurder geeft aan dat met de aanvangstijden geschoven kan
worden.
Is een aparte opgang mogelijk? Ja, zegt de bestuurder.
Kan de voorziening gerealiseerd worden op de bovenste verdieping? Dat geeft meer rust.
De bestuurder zal dit onderzoeken, is optimistisch over deze mogelijkheid.
Wat is de invloed van de bouwheer, de gemeente Lelystad? Over de uitvoering beslist de
gemeente niet. Zij wordt wel op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Hoe zit het met de aanbestedingsregels? Deze worden niet overschreven.
Waarom nu snel beslissen? Het geeft anders druk op de tijdsplanning. Je bent zo maar een
paar weken verder en wij willen voorkomen dat de ingebruikname van de gebouwen van
Porteum niet onder druk komt te staan.
Wanneer verwachten we aan de 3,8% te voldoen? De bestuurder wijst op de toelichting
van de controller.

De financiële gevolgen
De controller licht toe:
De solvabiliteit neemt toe > 2030 omdat we naar het landelijk gemiddelde van 3,8%
toewerken. Het weerstandsvermogen (in hoeverre we bestand tegen kortdurende
tegenslagen) neemt af als we aan de eis van 3,8% leerlingen binnen Eduvier voldoen, maar
blijft wel ruim binnen de marges. De liquiditeit (geld op de bank) is ruim voldoende om aan
onze kortlopende verplichtingen te voldoen.
Wat zijn de jaarlijkse extra kosten voor deze bouwplannen?
€ 48.000 jaarlijkse afschrijvingslast
€ 66.000 extra huisvestingslasten (schoonmaak en onderhoud) per jaar +
€ 114.000 totaal = 1,3 fte.
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De kosten op lange termijn zijn gelijk aan 0,4 % van de totale formatie per jaar. Het alternatief
is € 1,2 miljoen per jaar als uitgavenpost bij een onveranderde situatie.
Eerder verevenen van de bouwkosten levert meer financieel voordeel op m.b.t. het eigen
vermogen. Er wordt gestreefd naar een efficiency-formatie (met minder middelen evenveel
kunnen doen).
In de berekening is niet rekening gehouden met het nieuwe bekostigingssysteem.
Kleine klassen (12-16 leerlingen) van het passend onderwijs worden voor een deel
gefinancierd uit het samenwerkingsverband (lichte ondersteuningsmiddelen).
LWOO-middelen vallen ook onder het samenwerkingsverband.
De inrichting wordt bekostigd uit de liquide middelen van de SVOL die daarvoor gereserveerd
zijn.
Er wordt nog gekeken naar de juridische kaders van het deel van het gebouw dat gefinancierd
wordt door de SVOL (het grootste deel van het schoolgebouw is van de gemeente).
De GMR geeft unaniem een positief advies.
Afgesproken wordt om het personeel op korte termijn goed te informeren over deze
ontwikkelingen.
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