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Voorlegger Raadsvoorstel 

Onderwerp 

Nummer voorstel 
Datum voorstel 
Portefeuillehouder( s) 
Contactpersoon 
Afdeling 
Contactpersoon Email 
Contactpersoon Telefoon 
Programmanummer en -naam 

: Vaststellen beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs en 
(Voortgezet) speciaal onderwijs (IHP) inclusief financiële dekking 

: RVB20-0072 
: 3 november 2020 
: De heer B. Jacobs en Mevr. P.T.C. Koenders 
: De heer L.W. van den Bulk 
: R&E/Wonen & Leven 
: L.W.vandenBulk@bergenopzoom.nl 
: 0164-277539 
: 3. Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs 

Voorstel: 
1. ln te stemmen met het beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs en (Voortgezet) speciaal 

onderwijs (IHP). 
2. Instemmen met het investeringsschema 2021-2028 behorende bij het IHP; 
3. Intrekken van de kredieten voor onderwijshuisvesting van jaarlijks€ 4,5 mln in de jaren 2021 tim 2024 
4. Beschikbaar stellen van kredieten voor de jaren: 

2021 :€ 2.700.611 
2022: € 2.107.171 
2023: € 2.600.041 
2024: € 506.780 

5. De lasten voor de drie scholen Oost, Krabbenkooi en Montessori van ABBO vanaf 2022 afboeken in de 
begroting; 

6. Beschikbaar stellen van een bijdrage voor doordecentralisatie van de drie scholen van ABBO, waarbij voor 
de komende vier jaar de volgende bedragen beschikbaar moeten worden gesteld: 
2021 € O 
2022: € 402.260 
2023: € 405.183 
2024: € 408.125 

7. ln 2021 € 40.000 beschikbaar te stellen voor onderzoekskosten zoals die genoemd staan in het IHP. 
8. De financiële consequenties van het IHP mee te nemen bij de eerste begrotingswijziging 2021. 

Type voorstel: 
0 Kaderstellend 
O Controlerend 
O Rest 
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Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? 
Ja Nee 

Zijn doelen en/of effecten beschreven 0 □
Financiële consequenties 0 □
Gevolgen voor de schuldenlast □ 0 
Inspraakverordening van toepassing □ 0 

Communicatieparagraaf: 
Tijdens het gehele proces rond het beleidsrijke IHP is intensief overleg gevoerd met alle schoolbesturen. Ook 
de partners die gebruik maken van de ruimten in de schoolgebouwen zijn bij dit proces betrokken. Gedurende 
het gehele proces is de gemeenteraad zowel schriftelijk als door bijeenkomsten in beeldvormende 
vergaderingen, regelmatig geïnformeerd (zie ook onder inleiding). 
Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot een beleidsrijk IHP dat door alle betrokkenen akkoord is bevonden en 
wordt ondersteund. 
De schoolbesturen en partners worden geïnformeerd over dit besluit. 

Samenvatting: 
De gemeente vindt het wenselijk om een beleidsrijk IHP vast te stellen voor de komende 40 tot 60 jaar. 
Dit IHP beschrijft op basis van een gezamenlijke onderwijsvisie en ambitie, welke noodzakelijke ingrepen er de 
komende jaren in de planning staan voor de schoolgebouwen in de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast 
worden de financiële consequenties van dit beleidsrijk IHP in beeld gebracht. 

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) 

_Bijlage nr. Omscnriivinq Bijg~yg~gd/Ter inzag~_ 
1 Beleidsriik IHP bijgevoegd 
2 Onderbouwing financiën en dekking biig~yq~gd 
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Datum raadsvergadering : 16 december 2020 

Nummer : RVB20-0072 

Onderwerp : Vaststellen beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs en 
(Voortgezet) speciaal onderwijs (IHP) inclusief financiële dekking 

Aan de gemeenteraad, 

Voorstel 
1. ln te stemmen met het beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs en (Voortgezet) speciaal 

onderwijs (IHP). 
2. Instemmen met het investeringsschema 2021-2028 behorende bij het IHP; 
3. Intrekken van de kredieten voor onderwijshuisvesting van jaarlijks€ 4,5 mln in de jaren 2021 Um 2024 
4. Beschikbaar stellen van kredieten voor de jaren: 

2021 :€ 2.700.611 
2022: € 2.107.171 
2023: € 2.600.041 
2024: € 506.780 

5. De lasten voor de drie scholen Oost, Krabbenkooi en Montessori van ABBO vanaf 2022 afboeken in de 
begroting; 

6. Beschikbaar stellen van een bijdrage voor doordecentralisatie van de drie scholen van ABBO, waarbij voor 
de komende vier jaar de volgende bedragen beschikbaar moeten worden gesteld: 
2021 € O 
2022: € 402.260 
2023: € 405.183 
2024: € 408.125 

7. ln 2021 € 40.000 beschikbaar te stellen voor onderzoekskosten zoals die genoemd staan in het IHP. 
8. De financiële consequenties van het IHP mee te nemen bij de eerste begrotingswijziging 2021. 

Inleiding 
De gemeente heeft de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het basis, voortgezet en (voortgezet) 
speciaal onderwijs in haar gemeente. Dit betekent dat zij (financieel) verantwoordelijk is voor o.a. nieuwbouw 
van scholen, uitbreiding van scholen en de eerste inrichting voor meubilair en onderwijsleermiddelen. Deze 
zorgplicht wordt geregeld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen op Zoom 
(2015). 
Na vaststelling van het IHP en de financiële inrichting in de begroting zal deze Verordening worden aangepast 
om recht te doen aan de nadere afspraken en besluiten inzake het IHP. Een afzonderlijk voorstel zal t.z.t.., na 
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bespreking van de zienswijzen op het concept met de betreffende schoolbesturen, aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd. 
Voor wat betreft het voortgezet onderwijs zijn de financiële middelen voor de zorgplicht van de 
onderwijshuisvesting sinds 2006 bij overeenkomsten doorgedecentraliseerd aan de schoolbesturen. Voormelde 
verordening geldt sindsdien niet meer voor het voortgezet onderwijs. 

ln 2016 is een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden van doordecentralisatie van de zorgplicht voor het 
basis en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit onderzoek is in 2017 uitgebreid naar de Brabantse Wal 
gemeenten. 
Redenen voor dit onderzoek waren o.a. dat de huidige regelgeving in de verordening geen grip biedt op 
toekomstige uitgaven, de verordening bijna geen mogelijkheid biedt tot afwijken en er geen gezamenlijke 
ambities kunnen worden gerealiseerd. 
Als eerste stap in dit proces is de huisvestingssituatie van alle scholen in beeld gebracht en is een beleidsarm 
IHP opgesteld. Vanaf 2019 is gewerkt aan een beleidsrijk IHP. ln februari 2019 is uw raad tijdens een 
beeldvormende raad bijgepraat over de stand van zaken. 
Om te komen tot een beleidsrijk IHP is allereerst gezamenlijk met de schoolbesturen een onderwijsvisie 
beschreven en zijn ambities benoemd. Hierover bent u schriftelijk geïnformeerd in maart 2019. Vervolgens is er 
een schouw uitgevoerd van de scholen die volgens het beleidsarme IHP in de eerste tien jaar aan bod kwamen 
voor nieuwbouw. Op basis van de visie, ambitie en de schouw, zijn scenario's per wijk uitgewerkt. 

ln maart 2019 hebben we een pas op de plaats moeten maken met het uitwerken van het beleidsrijke IHP, 
aangezien de schoolbesturen een aantal knelpunten zagen, welke zij eerst opgelost wilden zien (o.a. 
achterstallig onderhoud Welle/Noordster en uitbreiding Biezenhof). U bent schriftelijk over deze knelpunten en 
de stand van zaken geïnformeerd in maart, april en juli 2019 Tevens is aan dit onderwerp aandacht besteed in 
de beeldvormende raad in augustus 2019. Uw raad heeft in november 2019 een besluit genomen over het 
afhandelen van de knelpunten. 

ln november 2019 is het proces om te komen tot een beleidsrijk IHP weer opgepakt. ln april 2020 zijn de 
financiële uitgangspunten voor het beleidsrijke IHP door uw raad vastgesteld. Ook hierover is een 
beeldvormende raad geweest. Als laatste zijn alle financiële uitgangspunten uitgewerkt in investeringen en is 
samen met de schoolbesturen onderzocht op welke manier de investeringen van het beleidsrijke IHP financieel 
gedekt konden worden. 

Het beleidsrijke IHP is een document waarin de te nemen maatregelen voor de komende 40 tot 60 jaar in 
opgenomen staan. Voor de eerste 8 jaar is een investeringsschema bijgevoegd. Voor de jaren 2021 Um 2024 
zijn concrete maatregelen opgenomen met de verwachte uitgaven per jaar. 
leder jaar wordt het IHP geactualiseerd naar aanleiding van eventuele nieuwe wetgeving, leerlingenprognoses 
en de indexering van de investeringen. Op dit moment is het opstellen van een IHP nog niet verplicht, maar er is 
wetgeving in voorbereiding waarin dit wel verplicht wordt gesteld. 
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ln de afgelopen jaren is veelvuldig overleg gevoerd met de schoolbesturen en de andere partners in de scholen; 
over oude knelpunten die eerst opgelost moesten worden, de verdeling van de kosten tussen gemeente, 
schoolbesturen en andere partners, en de financiële betaalbaarheid van het IHP. 
Het resultaat is nu een beleidsrijk IHP waaraan de schoolbesturen en de andere partners zich hebben 
gecommitteerd. 

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling 
Het kunnen uitvoeren van de beschreven ambities op het gebied van onderwijs en het voldoen aan de wettelijke 
zorgplicht op het gebied van onderwijshuisvesting .. 

Uitwerking voorstel 
Het beleidsrijk IHP 
Een beleidsrijk IHP heeft veel voordelen in vergelijking met de huidige situatie. De meest belangrijke voordelen 
zijn: ► Gezamenlijke ambitie van schoolbesturen, partners en gemeente voor het onderwijs in de toekomst kunnen 

realiseren; ► Gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de financiering van het beleidsrijk IHP; ► Inzicht in de noodzakelijke investeringen voor de komende 8 jaar en een doorkijk naar de benodigde 
maatregelen voor de komende 40 jaar; ► Het opnemen van het begrip vernieuwbouw (levensduurverlening van een gebouw met 40 jaar), waardoor 
bouwkosten lager uitvallen; ► Door de mogelijkheid te vernieuwbouwen kunnen schoolbesturen het bestaande aantal m2 blijven 
gebruiken. Bij nieuwbouw wordt terug gevallen op de m2 berekening zoals in de verordening staat (meestal 
lager); ► Vrijheid van planning en bouwen bij schoolbesturen in geval van doordecentralisatie; ► Bij vernieuwbouw ook energieneutraal bouwen (ENG) en doorvoeren van functionele aanpassingen; ► Borgen van de beschikbaarheid van ruimten voor andere partners (bijvoorbeeld peuteropvang en 
kinderopvang) in geval van noodzakelijke uitbreiding schoolgebouwen door groei leerlingen; ► Financiële voordelen voor de gemeente (zie onder hoofdstuk financiën) 

Het beleidsrijk IHP bestaat uit 9 hoofdstukken en 1 bijlage (huurbeleid in het kader van het IHP). Hieronder 
wordt kort ingegaan op de inhoud van de verschillende hoofdstukken. 

1. Onderwijsvisie 

ln dit hoofdstuk wordt de gezamenlijke visie op het onderwijs beschreven. Er worden ambities genoemd, zoals 
bijvoorbeeld energieneutraal bouwen (ENG), vorming van integrale kindcentra (1KG), zorg in en om de school 
en doorgaande schoolloopbaan. 

2. Huidig wettelijk kader 
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3. Uitgangspunten IHP 

De onderwijsvisie en ambities die beschreven staan in hoofdstuk 1 worden nu vertaald in uitgangspunten voor 
het beleidsrijk IHP; waaraan moeten toekomstige schoolgebouwen voldoen. 

4. Het onderwijs in Bergen op Zoom 

ln dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op relevantie cijfers van de gemeente Bergen op Zoom. 

5. Scenario's/maatregelen per kern 

Per kern worden in dit hoofdstuk de maatregelen genoemd die de komende jaren voor de schoolgebouwen 
moeten gebeuren. Veel maatregelen zijn concreet en daarnaast moeten een aantal onderzoeken de komende 
jaren worden uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over de te nemen maatregelen. 

6. Overzicht maatregelen per wijk en per jaar 

ln dit overzicht wordt het totaal aan maatregelen per jaar genoemd. 

7. Financiële uitgangspunten 

Voor de financiële uitwerking van de maatregelen per kern is het noodzakelijk dat nieuwe financiële 
uitgangspunten worden beschreven, welke aansluiten bij de gezamenlijke ambitie. ln dit hoofdstuk worden de 
financiële uitgangspunten verder uitgewerkt. 

8. Kosten beleidsrijk IHP 

De benodigde investeringen voor het beleidsrijk IHP worden in dit hoofdstuk in beeld gebracht. 
Om het beleidsrijk IHP betaalbaar te maken zijn verschillende vormen van (alternatieve) financiering met de 
schoolbesturen onderzocht. Dit heeft geleid tot twee vormen van een soort van doordecentralisatie ter dekking 
van de investeringskosten. 

9. Vervolgproces 

Het vaststellen van het beleidsrijk IHP is de eerste stap om te komen tot collectieve doordecentralisatie. Na 
deze stap moeten er nog een tweetal andere stappen worden genomen, te weten 

• Onderzoek naar doordecentralisatie van alle scholen van LPS 
• Onderzoek naar collectieve doordecentralisatie, eventueel in samenwerking met de Brabantse Wal. 
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Daarnaast moeten verschillende overeenkomsten worden gesloten om de afspraken in het IHP te borgen. 

Om snelheid in het proces van borging/afwikkeling van het IHP te waarborgen, dienen de volgende zaken, 
binnen de financiële kaders die in het IHP worden vastgesteld, tot uitvoering te worden gebracht:,. 

► Afsluiten vaststellingsovereenkomsten; ► Afsluiten huurovereenkomsten; ► Afsluiten overeenkomsten m.b.t. doordecentralisatie en externe financiering; ► Het opstellen van een risicomatrix per project; ► Het afgeven van benodigde gemeentegarantie in de gevallen van doordecentralisatie en externe 
financiering. Het verstrekken van een gemeentelijke garantie t.b.v. primair onderwijs is een 
bevoegdheid van uw college maar de gemeenteraad krijgt de gelegenheid tot het geven van "wensen 
en bedenkingen". ; 

Op grond van artikel 160, lid 1, onder d Gemeentewet is het college bevoegd tot voormelde handelingen. 

De schoolbesturen willen zekerheid dat de Raad de komende 8 jaar de investeringsbedragen beschikbaar stelt 
die nu in het beleidsrijk IHP zijn opgenomen. Tevens is er behoefte aan zekerheid dat, in gevallen van 
doordecentralisatie, de bedragen voor de komende 40 jaar beschikbaar zijn. 
Het nu voor 8 jaar kredieten beschikbaar stellen voor onderwijshuisvesting staat op gespannen voet met hoe wij 
met kredieten omgaan en ook wel met de regels vanuit het BBV. 
Wij stellen dan ook voor dat uw raad het investeringsschema voor onderwijshuisvesting op basis van het 
beleidsrijk IHP voor de jaren 2021 tim 2028 vaststelt. ln de begroting zal dan jaarlijks voor de komende 4 jaar de 
investeringsbedragen voor onderwijshuisvesting in het uitvoeringsplan worden opgenomen. Bij de vaststelling 
van de begroting stelt uw raad de kredieten voor de komende 4 jaar beschikbaar. Bij het raadsvoorstel in 
december stelt uw raad de kredieten voor onderwijshuisvesting voor 2021 tim 2024 beschikbaar. 
ln de uitvoering stelt uw raad een de verzamelkrediet voor onderwijs beschikbaar. Vanuit dit verzamelkrediet 
stelt het college dan bedragen beschikbaar voor concrete investeringen aan de schoolgebouwen. 
Uw raad wordt bij 1 e en 2e concernbericht geïnformeerd over de voortgang van de investeringen in de 
onderwijshuisvesting. 

Ondanks dat voor de financiering is gekozen voor vormen van doordecentralisatie, blijft de gemeente altijd 
verantwoordelijk voor de zorgplicht van de onderwijshuisvesting. Hierover wordt een passage opgenomen in de 
betreffende overeenkomsten. 

Financiën: 
Het grootste financiële voordeel van het beleidsrijke IHP is dat door de bundeling van geldstromen "meer voor 
minder" kan worden gerealiseerd. De schoolbesturen dragen immers bij vanuit hun vergoeding die zij van rijk 
ontvangen voor energie en onderhoud en leggen hun onderhoudsreserves in (in totaal eigen bijdrage 
schoolbesturen over de periode tim 2028 12 miljoen). Daarnaast dragen de andere partners in de scholen 
financieel bij door het betalen van een minimaal kostendekkende huurvergoeding (ca€ 95.000 per jaar). 
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Toelichting bijlage 
ln de bijlage is de financiële dekking van het IHP uitgewerkt. 
ln het totaaloverzicht worden de jaarlijkse uitgaven weergegeven ten opzichte van het beleidsarme IHP. 

Stap 1 laat de jaarlijkse lasten zien van het beleidsarme IHP zoals die nu zijn opgenomen in de begroting. 

Stap 2 geeft de investeringen weer en de daarbij behorende kapitaallasten van het beleidsrijk IHP. Voor de 
onderbouwing hiervan wordt verwezen naar tabblad 2 en 3. De huur die de partners betalen om ruimte te huren 
in schoolgebouwen wordt (deels) afgedragen aan de gemeente. Deze zijn als inkomsten opgenomen. 

Stap 3 geeft het verschil aan tussen het beleidsrijk en beleidsarm IHP. Doordat de kapitaallasten pas gaan 
starten in het jaar na de investering, ontstaat er in 2021 een positief resultaat. 

ln stap 4 zijn de vormen van alternatieve financiering (doordecentralisatie) verwerkt. Waar in de cellen een O is 
opgenomen, betekent dit dat er geen afwijking is ten opzichte van de kapitaallasten in stap 3 (El Feth en 
Grebbe). Bij de scholen Oost, Krabbenkooi en Montessori is een negatief bedrag te zien. 
Om doordecentralisatie van deze 3 scholen mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de bijdrage van de 
gemeente al start in 2022. ln dat jaar worden ook de boekwaarden die in de gemeentebegroting staan voor 
deze gebouwen door het schoolbestuur overgenomen. Door het starten van de bijdrage in 2022 heeft het 
schoolbestuur de mogelijkheid een reserve te vormen voor de start van de uitvoering van het eerste project in 
2023. 
Doordat ook meteen de lasten van de scholen Krabbenkooi en Montessorischool gaan lopen in 2022 in plaats 
van het jaar van uitvoering zoals dat in het investeringsoverzicht staat, ontstaat er de eerste jaren een negatief 
saldo. ln tabblad 4 is een cumulatie opgenomen van de doordecentralisatiebijdrage voor deze scholen in relatie 
met de kapitaallasten van het beleidsrijk IHP. Uiteindelijk (cumulatief ontstaat er een positief saldo voor de 
gemeente vanaf het jaar 2033 en de daarop volgende jaren. 

Stap 5 geeft het uiteindelijk resultaat te zien van het verschil in kapitaallasten van het beleidsarme IHP in relatie 
met het beleidsrijke IHP (inclusief de vormen van externe financiering). 

Financiële voordelen/effecten gemeente: 
Het beleidsrijke IHP inclusief de vormen van alternatieve financiering heeft veel voordelen voor de gemeente. 
Deze voordelen/effecten zijn: 
• lagere kapitaallasten ten opzichte van het beleidsarme IHP 
• Verlagen schuldenpositie door het wegvallen van de boekwaarde van de gebouwen School Oost, 

Krabbenkooi en Montessorischool (in totaal 3,4 mln) 
• Niet verhogen schuldenpositie door het gebruik maken van externe financiering voor de scholen Grebbe, 

School Oost, Krabbenkooien Montessori (in totaal ca 7 mln) 
• Per saldo over de jaren heen lagere kapitaallasten voor de investeringen bij School Oost, Krabbenkooi en 

Montessorischool (in ieder geval tot en met 2040 ca 0,5 miljoen) 
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• Minder ambtelijke capaciteit noodzakelijk in verband met doordecentralisatie gebouwen School Oost, 
Krabbenkooi en Montessorischool (dit effect is niet financieel vertaald) 

De financiële consequenties van het beleidsrijke IHP worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging. 

Consequenties van het voorstel 
Door het vaststellen van het beleidsrijke IHP ontstaat er zicht op de noodzakelijke maatregelen en investeringen 
in de komende jaren. Tevens hebben de schoolbesturen de zekerheid dat kredieten voor de 1e vier jaar 
beschikbaar worden gesteld en dat de investeringsbedragen tim 2028 zijn vastgesteld. Uitvoering van de 
projecten kan plaats vinden. 

Duurzaamheid 
Bij de vernieuwbouw van scholen is duurzaamheid een belangrijk item. Het uitgangspunt is dat de 
scholen energieneutraal (ENG) en gasloos worden vernieuwbouwd .. 

Risico paragraaf 
Er zijn geen argumenten tegen dit voorstel, alleen een paar risico's die laag ingeschat worden (financiën, 
juridisch en capaciteit organisatie en samenwerkende partners. De reden dat deze risico's laag worden 
ingeschat heeft te maken met het feit dat dit beleidsrijk IHP veel financiële duidelijkheid geeft voor de komende 
jaar. Aangezien de verschillende vormen van doordecentralisatie (externe financiering) nog in detail uitgewerkt 
moeten worden, kunnen financiële en juridische risico's hiervan nog niet goed ingeschat worden. 
Een alternatief is een beleidsarm IHP met de daarbij behorende hoge investeringen. 

Geïdentificeerde risico's 

Risico-onderdelen Nvî Laag Neutraal Hoog 
1. Realiseren maatschappelijke effecten X 
2. Politiek-bestuurlijk en draaqvlak X 
3. lrnaqo qerneente X 
4. Alqemene en externe omgeving X 
5. Veiliqheid X 
6. Financiën X 
7. Juridisch X 
8. Planning X 
9. Kwaliteit uitvoerinc X 
1 O. Capaciteit orqanisaûe en sarnenwerkino partners X 
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Alternatieven 
Een alternatief is een beleidsarm IHP met de daarbij behorende hoge investeringen. 

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

De secretaris, 

r', 
I 

( ¿ /r' 1 
Dhr. Th.J.M. Wingens MPA 

De burgemeester, 

~ç- 
C:/t /7-...... -- 

• Dhr. dr. F.A. Petter 
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De raad van de gemeente Bergen op Zoom; 

gezien het voorstel van het college van 3 november 2020, nr. RVB20-0072; 

gelet op de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra; 

BESLUIT: 

1. ln te stemmen met het beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs en (Voortgezet) speciaal 
onderwijs (IHP). 

2. Instemmen met het investeringsschema 2021-2028 behorende bij het IHP; 
3. Intrekken van de kredieten voor onderwijshuisvesting van jaarlijks€ 4,5 mln in de jaren 2021 tim 2024 
4. Beschikbaar stellen van kredieten voor de jaren: 

2021 :€ 2.700.611 
2022: € 2.107.171 
2023: € 2.600.041 
2024: € 506.780 

5. De lasten voor de drie scholen Oost, Krabbenkooien Montessori van ABBO vanaf 2022 afboeken in de 
begroting; 

6. Beschikbaar stellen van een bijdrage voor doordecentralisatie van de drie scholen van ABBO, waarbij voor 
de komende vier jaar de volgende bedragen beschikbaar moeten worden gesteld: 
2021 € O 
2022: € 402.260 
2023: € 405.183 
2024: € 408.125 

7. ln 2021 € 40.000 beschikbaar te stellen voor onderzoekskosten zoals die genoemd staan in het IHP. 
8. De financiële consequenties van het IHP mee te nemen bij de eerste begrotingswijziging 2021. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

Mevr. E.P.M. van der Meer Dhr. dr. F.A. Petter 
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