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 2016 raadsvoorstel    

Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26 juli 2016  

Onderwerp:  Uitbreiding Leo Kannerschool  Aan de raad.  

 

 

 *Z009C034323* 
 

Beslispunten 

1. Ten behoeve van het starten van een VMBO-T opleiding door de Leo Kanner 
Onderwijsgroep in Touwbaan 42 voor de aanpassing van het gebouw en voor de eerste 
inrichting de jaarlijkse kapitaalslasten ad € 13.133 te dekken uit de extra inkomsten in 
de algemene uitkering ten gevolge van de nieuwe VSO leerlingen die in Leiderdorp 
onderwijs gaan volgen, 

2. In 2016 € 11.250 voor de exploitatielasten te dekken uit de vergoeding die van het COA 
is ontvangen ter dekking van de kosten voor de onderwijshuisvesting voor de 
vluchtelingenkinderen in de noodopvang, 

3. In 2017 € 25.000 voor de exploitatiekosten te dekken uit de extra inkomsten in de 
algemene uitkering ten gevolge van de nieuwe VSO leerlingen die in Leiderdorp 
onderwijs gaan volgen. 

  

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft op 23 juni 2016 een schriftelijk verzoek gedaan om in het 

leegstaande deel van het gebouw Touwbaan 42 te starten met een klassieke mavo gericht op 

kinderen met internaliserende problematiek. Voor deze leerlingen is in deze regio nog niet een 

dergelijk aanbod beschikbaar. Het schoolbestuur wil deze nieuwe opleiding starten met ingang van 

het nieuwe schooljaar (2016/2017). Inmiddels hebben zich 38 leerlingen aangemeld en de 

verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen tot 60 leerlingen. De nieuwe opleiding 

zal deel gaan uit maken van de bestaande VSO school, het PC Hooftcollege,  aan de Touwbaan 42. 

Het nu leegstaande gebouwdeel, inricht voor een kantoorfunctie moet echter bouwkundig worden 

aangepast aan de nieuwe onderwijsfunctie. Tevens doet de school een aanvraag voor de 

bekostiging van de eerste inrichting. Het totale bedrag dat de school aanvraagt bedraagt  

€ 177.071. 
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Omdat de school pas vanaf schooljaar 2017-2018 (T-1 systematiek) een bekostiging van het 

onderwijs ontvangt verzoekt zij de gemeente om de exploitatielasten pas in rekening te brengen 

als de bekostiging is gestart maar dat de vergoeding voor de exploitatielasten nog één jaar na het 

moment dat het gebruik wordt beëindigd, in rekening kan worden gebracht.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Ons college heeft in de vergadering van 26 juli 2016 besloten om het verzoek van de Leo 

Kanneronderwijsgroep te beschouwen als een aanvraag met een spoedeisend karakter conform de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015. Ons college heeft naar 

aanleiding van de ontvangen aanvraag besloten om de Leo Kanneronderwijsgroep  voor het 

starten van de VMBO-T opleiding het leegstaande deel in Touwbaan 42 met een oppervlak van 748 

m2 in gebruik te geven en voor de aanpassing en eerste inrichting € 177.071 beschikbaar te stellen.  

De kapitaalslasten van deze investering bedragen € 13.133 per jaar. 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

De aanvraag van de Leo Kanner Onderwijsgroep is onder andere gebaseerd op de verzoeken van 

de drie samenwerkende samenwerkingsverbanden V(S)O in de regio om oplossingen aan te reiken 

om de oplopende wachtlijsten voor leerlingen te voorkomen. Met dit nieuw onderwijsaanbod 

kunnen leerlingen van de vestigingen van de Leo Kanner in Leiden en Oegstgeest doorstromen 

naar een opleiding die beter past bij hun mogelijkheden als ook kan er vanuit het regulier 

onderwijs instroom plaatsvinden. 

  

2 Beoogd effect 

Een bijdrage te leveren in het oplossen van de wachtlijsten voor vso onderwijs en om een 

structurele functie te geven aan het gehele pand  aan Touwbaan 42  

 

 
3 Argumenten 

1. In  2003 is Touwbaan 42 gehuurd en bouwkundig aangepast om te  kunnen voorzien in de 

behoefte aan VSO onderwijs in de regio. Door het gehele gebouw nu voor dit doel beschikbaar 

te stellen kan in grotere mate aan deze doelstelling worden bijgedragen. 

2.en 3 De totale exploitatielasten over de jaren 2016 en 2017 bedragen € 56.25 (te weten 

€11.250 in 2016 en €45.000 is 2017). De exploitatielasten over 2017 zijn structureel. De Leo Kanner 
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Onderwijsgroep kan in 2017 € 20.000 zelf dragen zodat de lening over de jaren 2016 en 2017 

uitkomst op € 36.250. Voor 2016 kan deze lening worden gedekt uit een bijdrage van het COA ten 

behoeve van de onderwijshuisvestingskosten voor de vluchtelingen in de noodopvang die hoger is 

uitgevallen dan begroot. Voor 2017 kan deze lening worden gedekt uit de hogere Algemene 

Uitkering. De Algemene Uitkering is hoger omdat één van de maatstaven op basis waarvan de 

bijdrage wordt vastgesteld het aantal leerlingen (V) SO is.     

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het schoolbestuur verwacht met dit nieuwe onderwijsaanbod te kunnen voorzien in een behoefte en 

heeft er voldoende vertrouwen in om de opleiding minimaal vier jaar in de lucht te houden. Er is echter 

geen uitgebreid onderzoek uitgevoerd en het kan blijken dat dit geen levensvatbare vestiging is. Het 

aantal inschrijvingen voor het eerste jaar overtreft echter al de eerdere verwachtingen waarbij de 

school nog nauwelijks de gelegenheid heeft gehad om deze nieuwe opleiding te promoten. 

 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

 

8 Evaluatie 

De besteding van de verstrekte middelen voor de aanpassing en eerste inrichting worden op juistheid 

gecontroleerd.  

 

 

Programma 2017 2018 2019 

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten  

              -    
    
38.133              -        13.133  

           -
          13.133   

Algemene Dekkingsmiddelen 
           -
         -38.133             -    

   -
13.133              -          -13.133  

Saldo van baten en lasten 
    
38.133       -38.133      13.133  

   -
13.133        13.133        -13.133  

Mutat ie reserves 
           -
                -               -    

           -
                -                  -    

Resultaat  0  0  0  

neutraal neutraal neutraal 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen:  

1. Toelichting op het spoedeisend belang 
2. Verzoek  Leo Kanner Onderwijsgroep voor uitbreiding van de huisvesting 


