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1 Inleiding 

De ontgroening en vergrijzing in Manderveen neemt de komende jaren toe. Het gevolg hiervan is 

tweeledig. Zo neemt door de ontgroening het aantal leerlingen op de basisschool de komende jaren 

af. Het aantal leerlingen laat al jaren een aflopende trend zien en zal in 2018 afnemen tot 45 

leerlingen en in 2020 afnemen tot 40 leerlingen. Het gevolg hiervan is dat het aantal kinderen per 

groep steeds kleiner wordt en dat 4 groepen niet langer zijn te handhaven. Tevens zal de formatie 

in 2018 met meer dan 25% teruggebracht moeten worden en loop het financiële budget terug. Dit 

terwijl de onkosten voor bijvoorbeeld vastgoed blijvend is. Voor het schoolbestuur TOF heeft deze 

daling gevolgen voor onder andere de exploitatie van het schoolgebouw. Dit kan, in combinatie met 

de leeftijd van het schoolgebouw, op termijn tot problemen leiden.  

Anderzijds neemt door de toenemende vergrijzing de druk op vrijwilligers toe en wonen er steeds 

meer ouderen in Manderveen. Kortom: de komende jaren is in Manderveen verandering nodig in het 

activiteitenprogramma maar ook de organisatiestructuur.    

 

De werkgroepen zien kansen om de krachten te bundelen en door middel van het clusteren van het 

onderwijs en het Kulturhus onder één dak een maatschappelijke voorziening te realiseren dat voor 

de Mandervener aanvoelt als een “Huiskamer” waar zij op een laagdrempelige manier elkaar kunnen 

ontmoeten. De “Huiskamer” is van, door en voor iedere Mandervener.  De Huiskamer heeft 

betrekking op: 

1. het clusteren van onderwijs bij het Kulturhus en; 

2. het Kulturhus dusdanig (her)inrichten dat het aanvoelt als een Huiskamer waar de 

Manderveners elkaar op een laagdrempelige manier én op elk moment van de dag kunnen 

ontmoeten.     

 

ICSadviseurs is gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren bij de volgende vraag 

centraal staat: “Wat is de organisatorische en financiële haalbaarheid van het clusteren van de 

basisschool bij het Kulturhus en onder welke voorwaarden is realisatie van de Huiskamer mogelijk?  

 

Het resultaat van deze stap is een uitgewerkt conceptrapport waarin een ruimtelijk functioneel 

Programma van Eisen is opgenomen gekoppeld aan een investeringsraming en een 

exploitatiebegroting op hoofdlijnen. Uit het conceptrapport wordt duidelijk in hoeverre er sprake is 

van een haalbare casus en in aanvulling daarop is een aantal zaken benoemd welke nadere 

uitwerking vragen voor het bepalen van de definitieve haalbaarheid.   
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2 Visie Mijn Manderveen 2030 

Door veranderingen in de maatschappij, de vergrijzing en de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk 

is het noodzakelijk om de samenleving anders in te richten. Gemeente beperken zich steeds meer 

tot hun kerntaken en neemt een faciliterende rol aan. Er wordt geen gemeentelijk beleid opgesteld, 

maar inwoners worden actief betrokken in het toekomstbestendig maken van het dorp en zelf 

nadenken over de toekomst van de woon-, werk-, en leefomgeving.  

 

Dit proces van samen nadenken en keuzes maken is de kern van het 

project Mijn Dorp 2030. Verschillende thema’s die spelen in de 

samenleving zijn onderdeel van Mijn Dorp 2030, waaronder 

zorg/mantelzorg, wonen, onderwijs/leren, opleiding/werken, sport, 

verenigingsleven, recreatie, noaberschap en historie.  

 

 

Ook in Manderveen spelen deze veranderingen. Het voorzieningenniveau is de afgelopen jaren terug 

gelopen, de woningbouw In Manderveen stagneert, jonge mensen trekken weg en er worden weinig 

kinderen geboren. Direct gevolg is dat exploitaties van de huidige voorzieningen heel moeilijk te 

beheersen zijn. Hierbij valt te denken aan het Kulturhus, de verenigingen, commerciële partijen 

zoals peuterspeelzaal, tussen schoolse opvang en dergelijke. Maar ook de basisschool merkt direct 

de gevolgen, er komen minder leerlingen naar de school toe. De kwaliteit en levensvatbaarheid van 

de maatschappelijke voorzieningen in het dorp komen daardoor onder druk te staan.  

 

Om hierop in te spelen zijn in het kader van Mijn Manderveen 2030 zeven werkgroepen actief die 

invulling geven aan het toekomstperspectief van het dorp. De werkgroepen zijn nu ruim een jaar 

actief en hebben elk een eigen focus. Zo is er een werkgroep: school, Kulturhus en verenigingen.  

Nu is de tijd aangebroken om vanuit de werkgroepen verbinding te 

leggen en de krachten te bundelen als het gaat om het versterken 

van de relatie tussen enerzijds de gebouwen (basisschool en 

Kulturhus) en anderzijds de organisaties (maatschappelijk en 

commercieel).  

 

Dit wordt bestuurt door een nog op te richten dorpscoöperatie 

Manderveen, gebaseerd is op interne democratie en 

ondernemerschap.  
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3 Functionele uitgangspunten voor de huiskamer 

Eén maatschappelijke voorziening dat voor de Mandervener aanvoelt als een Huiskamer waar zij op 

een laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten. De Huiskamer is van, door en voor iedere 

Mandervener.  

3.1 Onderwijs clusteren in de Huiskamer 
Vanuit de gedachte ‘Samen leven, samen leren’ is iedereen welkom op de basisschool. De 7 mijlen 

is belangrijk voor de gemeenschap van Manderveen en heeft derhalve een bredere functie dan 

alleen onderwijs. De missie is om kwalitatief hoogstaand onderwijs te garanderen waarbij kinderen 

op een adaptieve, veilige en ononderbroken wijze opgroeien tot veelzijdige, zelfstandige, 

verantwoordelijk en sociaal vaardige kinderen die goed kunnen functioneren in de maatschappij.  

 

Om dit te bereiken zijn verschillende onderwijs inhoudelijke acties ingezet, waaronder het indelen 

van kinderen op basis van ontwikkeling/niveau/onderwijsbehoefte in plaats van leeftijd waarbij 

leerlijnen en doelen leidraad vormen en het verder uitbouwen van zelfstandig werken. Tevens zal 

ICT een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 

 

Daarnaast moeten basisscholen in 2020 een techniekaanbod gerealiseerd hebben en is 

samenwerking met het bedrijfsleven op dit thema van belang. Anderzijds zien sportverenigingen en 

maatschappelijke verenigingen of instellingen In Manderveen hun ledenaantal teruglopen. Dit 

betekent dat zowel de samenleving als de sportverenigingen steeds meer een beroep doen op het 

onderwijs. Onderwijs is immers een instelling waar de doelgroep 4 tot en met 12 jaar bijeen is 

gebracht en men hier nieuwe jeugdleden probeert te werven.  

 

Een leerling zal zich het beste ontwikkelen als onderwijs aansluit bij zijn of haar niveau en leerstijl. 

Dat betekent dat diversiteit van het onderwijsaanbod en de keuzevrijheid binnen het onderwijs 

belangrijker wordt. Door kinderen kennis te laten maken met techniek, muziek, toneel, creativiteit 

en diverse sporten kunnen ze een bewuste en passende keuze maken. Zo worden kinderen goed 

voorbereid op de toekomst.   

Bovenstaande betekent voor de huisvesting dat: 

 

- Het wenselijk is om onderwijs te huisvesten in een multifunctioneel gebouw; 

- Het gebouw de verbinding met (technisch) bedrijfsleven stimuleert en ruimte biedt voor 

techniekaanbod; 

- Traditionele klassen komen te vervallen en open ruimten (leerpleinen) gewenst zijn, waar 

individueel of in kleine groepjes gewerkt kan worden; 

- Transparantie en zichtbaarheid steeds belangrijker worden om te allen tijde goed zicht te 

kunnen houden op verschillende groepen en individuele activiteiten, zonder dat 

leerlingen het gevoel hebben in de gaten gehouden te worden; 

- Leerlingen zoveel mogelijk de gelegenheid hebben om zelf spullen te kunnen pakken die 

nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden (bijv. open kasten) om zo zelfstandig 

werken te ondersteunen. 
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3.2 Ontmoeten in de Huiskamer 
De Huiskamer moet ook daadwerkelijk aanvoelen als een Huiskamer waar Manderveners op een 

laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten. Dit vormt een belangrijk doel van de Huiskamer, 

omdat vanuit de Huiskamer inwoners samen aan de slag kunnen met activiteiten die de sociale 

samenhang en leefbaarheid van Manderveen vergroten.  

 

Dit proces van samen nadenken en keuzes maken is de kern van het project Mijn Dorp 2030. 

Verschillende thema’s die spelen in de samenleving zijn onderdeel van Mijn Dorp 2030, waaronder 

zorg/mantelzorg, wonen, onderwijs/leren, opleiding/werken, sport, verenigingsleven, recreatie, 

noaberschap en historie.  

 

Uit de gesprekken komt naar voren dat Manderveners zich actief inzetten voor het dorp. Bewoners 

zijn betrokken bij diverse verenigingen, organiseren allerlei activiteiten voor het dorp en werken 

aan plannen om van het dorp een aantrekkelijke woonomgeving te maken. Zo worden activiteiten 

zoals een lego middag, vroege vogel wandeltochten en wandel 3 daagse georganiseerd. Ook zijn er 

sportverenigingen voor diverse doelgroepen, zoals een voetbalvereniging, biljartvereniging, 

volleybalvereniging, majorette, volksdans, Kinderen in Beweging, dames-, senioren- en 

peutergymnastiek en is er een drumband actief.  

 

De Huiskamer is een ontmoetingsplek waar Manderveners naartoe gaan voor algemene activiteiten, 

zoals: stemmen en …(aanvullen op basis van overleg op woensdag 11 januari). Tevens komt men 

hier in aanraking met de verschillende activiteiten en mogelijkheden die het dorp te bieden heeft. 

Door bewoners en leerlingen van de 7 Mijlen kennis te laten maken met techniek, muziek, toneel, 

creativiteit en diverse sporten kunnen ze een bewuste en passende keuze maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande betekent voor de huisvesting dat: 

 

- Het gebouw aan te passen moet zijn aan maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee 

flexibel moet zijn; 

- Een directe verbinding met diverse sporten en creatieve activiteiten (zoals muziek of 

toneel) gelegd moet worden en deze ruimten door zowel (maatschappelijke) verenigingen 

als door de school gebruikt kunnen worden; 

- (Open- en zelfstandige stilte-) ruimten multifunctioneel ingezet moeten kunnen worden; 

- Ruimten zijn ingericht op aanpasbaarheid; denk aan ‘slimme ruimtedelers’, zoals 

makkelijk verplaatsbare kastenwanden; 

- Er veel mogelijkheden worden gecreëerd om met beperkte middelen te variëren 
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4 Ruimtelijke consequenties 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op twee vragen, namelijk:  

1. Wat is de ruimtebehoefte van het onderwijs en wat is de feitelijke bezetting van het 

Kulturhus. 

2. Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden van het onderbrengen van onderwijs in het 

Kulturhus.  

 

4.1 Ruimtebehoefte de 7 mijlen 
 

Basisschool de 7 Mijlen voert een continurooster, volgens het 5-gelijke dagen model. Kinderen gaan 

van 8.30 tot ongeveer 14.00 uur naar school. Zij hebben tussen de middag een pauze van 30 

minuten (15 minuten eten en 15 minuten spelen). Het lesrooster wordt aangepast met het reken en 

taalprogramma voor de pauze en zaakvakken, bewegingsonderwijs en creatieve vakken na de 

pauze. 

 

Op basis van de Integrale Leerlingentelling op 1 oktober 2016, beschikt de school over 58 leerlingen. 

Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren afneemt en uitkomt op circa 45 leerlingen in 2019. 

Hoe het leerlingenaantal zich na 2019 gaat ontwikkelen is niet met zekerheid te zeggen maar het 

schoolbestuur verwacht dat vanaf dat moment een stabilisatie optreed zo tussen de 40 tot 45 

leerlingen.  

 

Normatieve ruimtebehoefte  

Voor dit onderzoek is het verwachte aantal leerlingen voor 2019 als basis genomen voor het 

berekenen / vaststellen van de ruimtebehoefte van de basisschool. Op basis van de VNG-norm 

bedraagt de ruimtebehoefte voor 45 leerlingen circa 426 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 

Aan het bewegingsonderwijs is een ruimtebehoefte van 3 klokuren gekoppeld. In de onderstaande 

afbeelding is de berekening opgenomen.   
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Nuancering normatieve ruimtebehoefte 
Op 30 april 2015 heeft de school een informatieavond georganiseerd voor de (toekomstige) ouders 
van de leerlingen van de school. Tijdens deze avond is onder andere stil gestaan bij de verandering 
die de school moet doormaken om gezond te blijven. De verandering is noodzakelijk omdat door het 
afnemend aantal leerlingen het niet meer houdbaar is om vier groepen operationeel te houden. De 
directie van 7 Mijlen heeft als antwoord hierop tijdens de informatieavond een groeimodel 
gepresenteerd waarbij de school transformeert van 4 naar 2 groepen. Dit heeft ook gevolgen voor 
de ruimtebehoefte waarbij wordt afgestapt van het ‘klassieke onderwijsmodel” en dus ook de 
traditionele lokalen. De directie van 7 Mijlen geeft aan in de toekomst graag onderwijs te willen 
verzorgen in twee ruimten en hierdoor invulling te geven is aan het nieuwe organisatiemodel van 
twee groepen (1 onderbouw en 1 bovenbouw). De onderstaande afbeelding geeft dit weer en is 
afkomstig uit de presentatie van de informatieavond.  

 
 
Het nieuwe organisatiemodel biedt kansen bij het zoeken naar mogelijkheden voor inpassing van het 
onderwijs in het Kulturhus in Manderveen. In principe wordt de traditionele wijze van onderwijs 
geven losgelaten, hetgeen ook invloed heeft op de ruimtebehoefte, of anders gezegd: het type 
ruimten dat nodig is.  
 
De normatieve ruimtebehoefte is berekend op 426 m2 BVO. Dit is echter te veel voor de school 
omdat er een vaste voet in is opgenomen van 200 m² BVO. De vaste voet wordt normaliter 
toegekend aan een hoofdvestiging van een school, ongeacht de omvang van de school. Dit betekent 
in theorie dat een school met 300 leerlingen, dezelfde vaste voet krijgt toebedeeld als een school 
met 45 leerlingen. De vaste voet is bedoeld als aanvullende ruimte op de lokalen. Hierbij valt te 
denken aan: een gemeenschappelijke ruimte, personeelskamer, ruimten voor een IB-er et cetera. 
De directie van 7 Mijlen geeft aan de vaste voet los te willen laten en zoveel mogelijk bestaande 
ruimten (m²) in het Kulturhus te willen benutten. Voor het vaststellen van de ruimtebehoefte van 
het onderwijs betekent dit dat de basisschool niet zozeer stuurt op de m² BVO waarop zij normatief 
‘recht’ heeft.   
     
Op basis van het groeimodel en het verwachte aantal leerlingen is voor de school minimaal de 
onderstaande capaciteit in m² bruto vloeroppervlakte (BVO) nodig. 

 Onderbouw: 13 kinderen - behoefte aan 65 m² BVO (13 leerlingen x 5,03 m² BVO). 

 Bovenbouw: 31 kinderen – behoefte aan 156 m² BVO (31 leerlingen x 5,03 m² BVO).  

 Spreekkamer: behoefte aan 15 / 20 m² BVO. 

 Totale ruimtebehoefte BVO = 241 m² (65 m² + 156 m² + 20 m²). 

 Totale ruimtebehoefte NVO = 195 m² (54 m² + 125 m² + 16 m²).     

 Toiletten en opbergruimte (gebruik maken van bestaande voorzieningen). 
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4.2 Feitelijke bezetting Kulturhus 
Verschillende groepen en verenigingen gebruiken voor de activiteiten in het Kulturhus vijf ruimten. 
Hieronder volgt een overzicht van:  

1. Een plattegrond met de verschillende ruimten  
2. Een overzicht van de activiteiten die er gedurende een jaar plaatsvinden gekoppeld aan het 

gebruik van de ruimten in uren per jaar. 
 
           Eerste verdieping    Begane grond 

Schema activiteiten gekoppeld aan ruimte en aantal uren in gebruik 
 

Activiteit Ruimte Gebruik in tijd 

Werkgroep Mijn Manderveen 2030 

Bestuurskamer 45 uur 
Jeugdbestuur Voetbal 

Stichting Kulturhus 

Dorpsraad 

Werkgroep Mijn Manderveen 2030 

Grote zaal (boven) 83 uur 

Dorpsraad 

LTO Tubbergen 

Bestuur Voetbal 

AED Cursus 

Volksdans 

Algemene vrouwenvereniging 

Stemmen 

Muziek jaarvergadering 

55 plus 
Kleine zaal (boven) 36 uur 

Biljart 

Volleybal 

Gymzaal 166 uur 

Fysiotherapie 

Majorette 

Dames gymnastiek 

Voetbal 

Muziek 

Drumband 

Oranje Comité  
Bar 3 uur 

Voetbal 

Totaal 333 uur  

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

1. Bestuurskamer – 

22,6 m2 nvo 

2. Grote zaal (boven) 

- 84,3 m2 nvo 

3. Kleine zaal (boven) 

– 36,8 m2 nvo 

4. Gymzaal – 227,2 m2 

nvo 

5. Bar en kantine – 

34,9 m2 nvo 
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Uit het bezettingsrooster blijk dat de totale bezetting van de vijf1 ruimten in totaal 333 uur per jaar 

bedraagt. Dit aantal lijkt hoog, maar is in praktijk vrij laag. In de onderstaande tabel is uitgewerkt 

wat een mogelijke norm-capaciteit is van een activiteitenruimte voor één week. In feite geeft dit 

overzicht de openingstijden weer van het Kulturhus.  

 

Norm-capaciteit geldend voor alle activiteitenruimten (openingstijden) 

   Uren  Percentage 

Ochtend  09:00 t/m 13:00 4 33% 

Middag  14:00 t/m 18:00    4 33% 

Avond  19:00 t/m 23:00  4 33% 

Totaal per dag  09:00 t/m 22:00 12 100% 

  
De genoemde tijden uit het bovenstaande schema zouden als openingstijden van het Kulturhus 
kunnen gelden. Op dit moment is hier geen sprake van omdat dit beheersmatig niet te financieren 
is. Echter, door meer activiteiten in het Kulturhus onder te brengen is het ook mogelijk om op een 
andere wijze invulling te geven aan het (dagelijkse) beheer van het Kulturhus, zodat deze 
gedurende de dag beter benut wordt. Dat is immers ook de geachte van de huiskamer. In bijlage 3 is 
de norm-capaciteit van één activiteitenruimte opgenomen, uitgaande van 40 weken per (exclusief 
12 weken schoolvakantie). 
 
Een aantal constateringen uit het bezettingsschema: 

 De grote zaal (eerste verdieping) wordt tussen 9:00 en 14:00 uur niet gebruikt. 

 Alleen voor het houtdorp en stemmen wordt de grote zaal van 8:00 tot 21:00 uur gebruikt.   

 De kleine zaal (eerste verdieping) wordt tussen 9:00 en 14:00 uur niet gebruikt. 

 De bestuurskamer wordt over het algemeen van 9:00 tot 20:00 niet gebruikt.  

 Van de kleine zaal is de bezetting van januari tot en met augustus niet in beeld. 
 
  

                                                 
1 In het bezettingsoverzicht van het Kulturhus wordt gesproken over grote zaal (boven) en kleine zaal (Boven). De 
demarcatie van deze ruimten is niet inzichtelijk.  
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5 Inpassingsmogelijkheid in het gebouw 

In dit hoofdstuk zijn twee scenario’s beschreven voor de wijze waarop onderwijs te integreren is in 

het Kulturhus: 

1. Scenario 1: benutten bestaande capaciteit van het Kulturhus. 

2. Scenario 2: benutten bestaande capaciteit van het Kulturhus plus capaciteitsuitbreiding.   

5.1 Scenario 1: benutten bestaande capaciteit Kulturhus  
Op basis van het bezettingsoverzicht blijkt dat alle ruimten op de eerste verdieping overdag van 
9:00 tot 14:00 niet gebruikt worden. Alleen voor het stemmen wordt de grote zaal van 8:00 tot 
21:00 uur gebruikt. De eerste verdieping beschikt in principe over drie ruimten, namelijk een:  

 Vergaderzaal van 53 m² NVO. 

 Vergaderzaal van 36 m² NVO. 

 Vergaderzaal van 84 m² NVO. 

 Opbergruimte en toiletgroep. 
 
In totaal is er op de eerste verdieping circa 173 m² NVO beschikbaar voor activiteiten. Dit is 
exclusief de opbergruimte en toiletgroep. Met deze capaciteit kan (nagenoeg) worden voorzien in 
de behoefte van onderwijs uitgaande van twee lokalen: 1 voor de onderbouw en 1 voor de 
bovenbouw (bij elkaar 177 m² NVO). Daarbij zou de school overdag gebruik kunnen maken van de 
bestuurskamers als vergaderruimte of ruimte om met ouders gesprekken te voeren.   

 

 

Voordelen  

 Doordat er geen capaciteit wordt bijgebouwd blijven de eenmalige investeringskosten minimaal.  
 

 Door de school volledig in het Kulturhus onder te brengen krijgt de exploitatiebegroting van het 
Kulturhus een flinke structurele financiële injectie. De basisschool draagt immers een 
exploitatievergoeding bij aan de exploitatiebegroting van het Kulturhus. De hoogte van deze 
vergoeding is gebaseerd op de materiele instandhouding, afgezet tegen het aantal vierkante 
meter dat het onderwijs benut.   
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Onderwijsruimte 
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Aandachtspunten 

 De school geeft aan dat het positioneren van de onderbouw leerlingen op de eerste verdieping 
een aandachtspunt is als het gaat om de veiligheid en toegankelijkheid. De trap kan voor 
onveilige situaties zorgen.  
 

 Door de ruimten op de eerste verdieping volledig ter beschikking te stellen aan het onderwijs 
wordt het lastiger om de eerste verdieping in te zetten voor andere maatschappelijke 
activiteiten. Andersom kunnen overige ruimten binnen het Kulturhus gebruikt worden door de 7 
mijlen, waaronder sport en/of (buiten)speelruimte. Overige activiteiten zoals de sportdag en 
pietengym krijgen zo voldoende ruimte binnen het Kulturhus (de Huiskamer).   

 

 Om (een deel van) de eerste verdieping in te kunnen zetten voor overige maatschappelijke 

activiteiten na de reguliere schooltijden, moet er nagedacht worden over de inrichting van de 

ruimte en meubilair in relatie tot multifunctioneel gebruik. Met slimme oplossingen is het 

mogelijk om de ruimten vrij eenvoudig geschikt te maken voor andere activiteiten zoals: 

oudergesprekken, vergaderingen van de verschillende verenigingen. Ook moet er nagedacht 

worden over opbergmogelijkheden en de mate waarin bepaalde materialen op een afgesloten 

manier opgeborgen (moeten) kunnen worden bij multifunctioneel gebruik van de ruimten.  

 

 Wanneer zowel de gymzaal als de kleinere kantoren/ruimten worden gebruikt door het 
Kulturhus, de fysiotherapie als de 7 mijlen is een vereiste dat er gewerkt wordt met een 
duidelijke planning en er afstemming plaatsvindt omtrent de planning en het gebruik van de 
ruimten.  

 

 

5.2 Scenario 2: benutten bestaande capaciteit van het Kulturhus plus 
capaciteitsuitbreiding 

 

Als blijkt dat voor scenario 1 geen draagvlak is dan is scenario 2 het alternatief. Dit scenario gaat 

uit van capaciteitsuitbreiding op de begane grond. Uitgangspunt hierbij is dat de bovenbouw van de 

basisschool op de eerste verdieping gesitueerd blijft en dat de onderbouw in de uitbreiding op de 

begane grond wordt gesitueerd.  

 

Voordelen 

Het voordeel van dit scenario, ten opzichte van scenario 1, is dat het Kulturhus beschikt over een 

activiteitenruimte op de eerste verdieping die op elk moment van de dag ingezet kan worden voor 

maatschappelijke activiteiten.  

 

Voor de basisschool is het fijn dat de onderbouw leerlingen niet met de trap naar boven hoeven en 

makkelijk toegang hebben tot het speelplein (de school geeft aan dat dit een belangrijk punt is 

omdat deze veiliger is voor de onderbouw leerlingen i.v.m. de trap).  

 
Aandachtspunten  
Het nadeel van dit scenario is dat er geïnvesteerd moet worden in uitbreiding van minimaal 65 m² 
bvo. Door uitbreiding van de capaciteit stijgen de exploitatiekosten t.o.v. scenario 1.  
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6 Financiën  

 

6.1 Eenmalige investeringskosten  
 

 

Scenario 1: benutten bestaande capaciteit Kulturhus  

 

De kosten zijn nog niet geraamd.  

 

 

 

Scenario 2: benutten bestaande capaciteit Kulturhus en capaciteitsuitbreiding  

 

De investeringskosten van de uitbreiding van het Kulturhus bedragen circa € 120.640,00 als besloten 

wordt om het werk volledig uit te besteden aan een aannemer. Dit bedrag is gebaseerd op een 

uitbreiding van 65 m2 bvo uitgaande van een stichtingskostenniveau van € 1.856,00 per m² bvo.  

 

    à m² bvo  

Bouwkosten    €                     1.250  

Terrein     €                          -    

Onvoorzien     €                          50  

Subtotaal     €                     1.300  

Advies- en bijkomende kosten  18%  €                        234  

Subtotaal inclusief advieskosten     €                     1.534  

BTW 21%  €                        322  

Totaal inclusief BTW en advies    €                    1.856  
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6.2 Structurele exploitatiekosten & opbrengsten 
 

 

In de onderstaande tabel is de bekostiging materiële instandhouding opgenomen dat de school als 

exploitatievergoeding kan inbrengen in de exploitatiebegroting van het Kulturhus. Dit betreft een 

structurele vergoeding.   

 

 

1. onderhoud     €          51,7  

- gebouw    €         31,6  

- tuin      €           0,5  

- schoonmaak    €         19,6  

        

2. Energie en water     €            8,8  

- elektriciteit     €           1,7  

- verwarming     €           6,6  

- water      €           0,5  

        

3. Publieke heffingen   €            2,4  

        

Totaal per m² bvo    €          62,8  

        

    m² bvo totaal 

Scenario 1 221  €     13.884  

Scenario 2 156  €       9.801  

Saldo       €      -4.084  
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Bijlage 1: Leerlingenprognose en ruimtebehoefte  
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Bijlage 2: Groeimodel 7 Mijlen  
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Bijlage 3: Norm-capaciteit activiteitenruimten  

 

 

 
  

Uren Pecentage

Ochtend 09:00 t/m 13:00 4 33%

Middag 14:00 t/m 18:00   4 33%

Avond 19:00 t/m 23:00 4 33%

Totaal  per dag 09:00 t/m 22:00 12 100%

Dagen per week geopend 6 Zaterdag en zondag een halve dag 

Capacitei t in uren per week 72 Geldt voor elke activiteitenruimte

Weken per jaar geopend 40 Voor het bepalen van de capaciteit 

Capacitei t in uren per jaar per ruimte 2.880 Op basis van het aantal weken

Bezettingsnorm geldend voor alle activiteitenruimtes 
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Bijlage 4: Overzicht bezettingsrooster Kulturhus  

Grote zaal  

 

 
  

Title Zaal Start End Duration

2030 Manderveen Grote zaal (boven) 02/15/2016 19:30 02/15/2016 20:30 01:00 1,00

2030  manderveen moniqe heijink Grote zaal (boven) 03/07/2016 19:30 03/07/2016 20:30 01:00 1,00

Dorpsraad Grote zaal (boven) 03/17/2016 20:00 03/17/2016 22:00 02:00 2,00

LTO    mevr Annet Lansink Tubb. Grote zaal (boven) 03/17/2016 20:15 03/17/2016 22:45 02:30 2,50

2030  esther reinerink Grote zaal (boven) 03/24/2016 20:00 03/24/2016 21:00 01:00 1,00

Voetbal bestuur , Edo Grote zaal (boven) 04/04/2016 20:30 04/04/2016 22:30 02:00 2,00

Stemmen Grote zaal (boven) 04/06/2016 08:00 04/06/2016 21:00 13:00 13,00

Algemene vrouwen Grote zaal (boven) 04/06/2016 20:00 04/06/2016 22:30 02:30 2,50

Lto tubbergen mevr lansink Grote zaal (boven) 04/11/2016 20:15 04/11/2016 21:15 01:00 1,00

Dorpsraad Jaarvergadering Grote zaal (boven) 04/19/2016 20:00 04/19/2016 22:00 02:00 2,00

Werkgroep 2030 recreatie marian Grote zaal (boven) 04/25/2016 20:00 04/25/2016 21:00 01:00 1,00

Muziek jaarvergadering Grote zaal (boven) 05/31/2016 20:00 05/31/2016 22:30 02:30 2,50

Muziek jaarvergadering alle dorpen Grote zaal (boven) 06/16/2016 20:00 06/16/2016 21:00 01:00 1

Lto heer oude vrielink vasse Grote zaal (boven) 06/22/2016 20:00 06/22/2016 22:00 02:00 2

Mijn Manderveen Nicole Godeke Grote zaal (boven) 06/27/2016 20:45 06/27/2016 21:45 01:00 1

Karin broekman Grote zaal (boven) 06/29/2016 19:00 06/29/2016 20:00 01:00 1

Lto mevr lansink 12 pers Grote zaal (boven) 07/05/2016 20:15 07/05/2016 21:15 01:00 1

Charissa bernds houtdorp Grote zaal (boven) 07/16/2016 08:00 07/16/2016 17:00 09:00 9

2030 manderveen rene mensen Grote zaal (boven) 08/04/2016 20:00 08/04/2016 21:00 01:00 1

Voetbal hoofdbestuur Grote zaal (boven) 08/22/2016 20:30 08/22/2016 21:30 01:00 1

Vergadering St. kulturhus + verenigingen Grote zaal (boven) 08/25/2016 20:00 08/25/2016 21:00 01:00 1

Voetbal jeugdbestuur werner sauer Grote zaal (boven) 08/29/2016 20:30 08/29/2016 21:30 01:00 1

Voetbal hoofdbestuur Grote zaal (boven) 09/05/2016 20:30 09/05/2016 21:30 01:00 1

Lto tubbergen  mevr Lansink Grote zaal (boven) 09/06/2016 20:15 09/06/2016 21:15 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 09/07/2016 14:00 09/07/2016 15:00 01:00 1

Aed curcus Grote zaal (boven) 09/13/2016 18:30 09/13/2016 19:30 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 09/14/2016 14:00 09/14/2016 15:00 01:00 1

Aed curcus Grote zaal (boven) 09/15/2016 18:30 09/15/2016 19:30 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 09/21/2016 14:00 09/21/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 09/28/2016 14:00 09/28/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 10/05/2016 14:00 10/05/2016 15:00 01:00 1

Algenene vrouwenvereniging Grote zaal (boven) 10/05/2016 20:00 10/05/2016 21:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 10/12/2016 14:00 10/12/2016 15:00 01:00 1

55 plus Grote zaal (boven) 10/13/2016 14:00 10/13/2016 17:00 03:00 3

Joyce de witte Grote zaal (boven) 10/15/2016 14:00 10/15/2016 18:00 04:00 4

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 10/19/2016 14:00 10/19/2016 15:00 01:00 1

Heemkunde jet hendriks Grote zaal (boven) 10/20/2016 20:00 10/20/2016 21:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 10/26/2016 14:00 10/26/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 11/02/2016 14:00 11/02/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 11/09/2016 14:00 11/09/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 11/16/2016 14:00 11/16/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 11/23/2016 14:00 11/23/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 11/30/2016 14:00 11/30/2016 15:00 01:00 1

Volleybal regina wesselink Grote zaal (boven) 12/01/2016 20:15 12/01/2016 21:15 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 12/07/2016 14:00 12/07/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 12/14/2016 14:00 12/14/2016 15:00 01:00 1

Voetbal jeugdbestuur werner sauer Grote zaal (boven) 12/14/2016 20:30 12/14/2016 21:30 01:00 1

Volkddans rini ten cate Grote zaal (boven) 12/21/2016 14:00 12/21/2016 15:00 01:00 1

Volksdans rini ten cate Grote zaal (boven) 12/28/2016 14:00 12/28/2016 15:00 01:00 1

1 ste verdieping Grote zaal (boven) 82,50
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Kleine zaal (boven) 

 

 
 

 

 

Bestuurskamer  

 

 

Title Zaal Start End Duration

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 09/08/2016 14:00 09/08/2016 17:00 03:00 3

55 plus kleine zaal (boven) 09/08/2016 14:00 09/08/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 09/15/2016 14:00 09/15/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 09/22/2016 14:00 09/22/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 09/29/2016 14:00 09/29/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 10/06/2016 14:00 10/06/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 10/20/2016 14:00 10/20/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 10/27/2016 14:00 10/27/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 11/03/2016 14:00 11/03/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 11/10/2016 14:00 11/10/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 11/17/2016 14:00 11/17/2016 17:00 03:00 3

Biljart wim kok kleine zaal (boven) 11/24/2016 14:00 11/24/2016 17:00 03:00 3

1 ste verdieping Kleine zaal 36

Title Zaal Start End Duration

2030 manderveen Bestuurskamer 02/22/2016 20:30 02/22/2016 22:30 02:00 2,00

Overleg Bestuurskamer 02/23/2016 14:00 02/23/2016 15:00 01:00 1,00

2030 Bestuurskamer 02/25/2016 20:30 02/25/2016 22:30 02:00 2,00

2030 Nicole Godeke Bestuurskamer 02/29/2016 19:30 02/29/2016 21:30 02:00 2,00

2030   Marco Linders Bestuurskamer 03/01/2016 20:00 03/01/2016 22:00 02:00 2,00

Stichting Bestuurskamer 03/10/2016 20:00 03/10/2016 22:00 02:00 2,00

Jeugdbestuur voetbal Bestuurskamer 03/21/2016 08:00 03/21/2016 09:00 01:00 1,00

2030 manderveen nicole godeke Bestuurskamer 03/21/2016 19:30 03/21/2016 20:30 01:00 1,00

2030 Manderveen marco linders Bestuurskamer 03/22/2016 20:30 03/22/2016 22:30 02:00 2,00

Voetbal jeugdbestuur Bestuurskamer 04/04/2016 20:30 04/04/2016 22:30 02:00 2,00

Stichting Bestuurskamer 04/11/2016 20:00 04/11/2016 21:00 01:00 1,00

Stichting theo kas controle Bestuurskamer 04/26/2016 19:00 04/26/2016 20:00 01:00 1,00

2030 manderveen marco linders Bestuurskamer 05/10/2016 20:30 05/10/2016 21:30 01:00 1,00

Stichting Bestuurskamer 05/12/2016 20:00 05/12/2016 21:00 01:00 1,00

Manderveen 2030 recreatie rene mensen Bestuurskamer 05/18/2016 20:00 05/18/2016 21:00 01:00 1,00

2030 manderveen marco linders Bestuurskamer 05/24/2016 20:00 05/24/2016 21:00 01:00 1,00

Voetbal jeugdbestuur . werner Bestuurskamer 05/25/2016 20:30 05/25/2016 21:30 01:00 1,00

Dorpsraad marian de boer Bestuurskamer 05/26/2016 20:00 05/26/2016 22:00 02:00 2,00

Voetbal overleg abram korte Bestuurskamer 06/02/2016 20:00 06/02/2016 21:00 01:00 1

2030 recreatie rene mensen Bestuurskamer 06/09/2016 20:00 06/09/2016 21:00 01:00 1

2030 manderveen nicole godeke Bestuurskamer 06/14/2016 20:00 06/14/2016 21:00 01:00 1

2030 manderveen monique heijink Bestuurskamer 06/21/2016 19:30 06/21/2016 20:30 01:00 1

2030 manderveen marco linders Bestuurskamer 06/29/2016 20:00 06/29/2016 21:00 01:00 1

Stichting vergadering Bestuurskamer 06/30/2016 20:00 06/30/2016 21:00 01:00 1

2030 manderveen Marco Linders Bestuurskamer 07/06/2016 19:30 07/06/2016 20:30 01:00 1

2030 manderveen marco linders Bestuurskamer 07/11/2016 20:00 07/11/2016 21:00 01:00 1

Stichting Bestuurskamer 07/14/2016 20:00 07/14/2016 22:00 02:00 2

Vergadering St. kulturhus Bestuurskamer 07/14/2016 20:00 07/14/2016 22:00 02:00 2

2030 manderveen nicole godeke Bestuurskamer 07/14/2016 20:30 07/14/2016 21:30 01:00 1

Voetbal jeugdbestuur werner sauer Bestuurskamer 08/24/2016 20:30 08/24/2016 21:30 01:00 1

Stichting Bestuurskamer 08/25/2016 20:00 08/25/2016 21:00 01:00 1

Dorpsraad Bestuurskamer 09/08/2016 20:00 09/08/2016 21:00 01:00 1

Stichting Bestuurskamer 09/08/2016 20:00 09/08/2016 21:00 01:00 1

Vergadering St. kulturhus Bestuurskamer 09/08/2016 20:00 09/08/2016 21:00 01:00 1

Stichting Bestuurskamer 10/13/2016 20:00 10/13/2016 21:00 01:00 1

Dorpsraad Bestuurskamer 10/13/2016 20:00 10/13/2016 21:00 01:00 1

Voetbal jeugdbestuur werner sauer Bestuurskamer 10/19/2016 20:30 10/19/2016 21:30 01:00 1

Stichting Bestuurskamer 11/10/2016 20:00 11/10/2016 21:00 01:00 1

BGG Bestuurskamer 48,00


