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Geachte leden van de Raad, 

De Mytylschool Adelante is zwaar getroffen door de overstroming. De schade is zo ernstig dat er 

geen onderwijs gegeven kan worden in de gebouwen. De leerlingen zijn tijdelijk gehuisvest in het 

voormalige gebouw van Stella Maris College in onze gemeente en in een gebouw in Brunssum. 

In dit raadsinformatiebulletin  ontvangt u informatie over de voortgang van het herstel van de 

gebouwen in Houthem. 

 
Aanvraag 
Adelante heeft in oktober op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs  een 
spoedeisende aanvraag ingediend voor herstel van de waterschade aan de gebouwen van 

Mytylschool Adelante en het geschikt maken van het gebouw Stella Maris en Brunssum voor 

tijdelijke huisvesting.  

 

De gemeente heeft op basis van de Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs) de zorgplicht 

voor de huisvesting van scholen. Om te voldoen aan de wettelijk bepaalde zorgplicht ontvangt de 

gemeente een – niet geoormerkt - bedrag in het gemeentefonds.  

Ter uitvoering van deze wettelijke taak is door onze gemeenteraad de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul 2015 vastgesteld. In deze verordening is 

opgenomen: 

• Welke voorzieningen in de huisvesting aangevraagd kunnen worden door het schoolbestuur; 

• De procedure voor de aanvraag van voorzieningen; 

• Op welke wijze de aanvraag wordt beoordeeld; 

• Hoe de vergoeding wordt bepaald. 

 

Conform de in het verleden met ons gemaakte afspraken heeft Adelante een opstal- en 

inboedelverzekering afgesloten bij Van Lanschot & Chabot (VLC). Adelante is in gesprek met de 

verzekeraars om tot overeenstemming te komen over de vergoeding van de schade. De verzekeraars 

stellen zich op het standpunt dat de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Experts 

namens de verzekeraars en contra-experts namens Adelante zijn al maanden bezig om tot bepaling 

van de schade te komen. Gezien de juridische context van het geheel hebben zij ondertussen ook 

een advocaat bij dit dossier betrokken en is op advies van de voor Adelante werkende contra-expert 

een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om de aard van de wateroverlast nader te duiden. 

Adelante heeft een WTS-aanvraag ingediend voor tegemoetkoming in de kosten van de schade voor 

zover niet vergoed door de verzekeraars. Deze aanvraag is in behandeling genomen. Voor de kosten 

die te maken hebben met de interim-periode is een aanvraag ingediend bij het Nationaal 

Rampenfonds waar eind september positief op is beschikt: Het Nationaal Rampenfonds  heeft een 

bedrag van € 437.000,= toegezegd.  

 

De kosten voor het herstel van de waterschade aan de onderwijsgebouwen en het realiseren van de 

tijdelijke huisvesting worden geraamd op circa 4,8  miljoen euro. Deze kosten zullen naar 

verwachting niet volledig gedekt worden uit uitkeringen door verzekeraars, WTS, het Nationaal 

Rampenfonds en derden. Vooruitlopend op de afwikkeling van de schade door de verzekeraars en de 

aanvragen bij derden verzoekt Adelante ons om een krediet ter bekostiging van het volledige bedrag 

aan schade aan de onderwijsgebouwen minus de uitkeringen door derden. 

 



 

 

 

Toets spoedeisendheid 

De verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs biedt twee opties voor het indienen van 

aanvragen huisvesting. Er kan een reguliere of spoedeisende aanvraag ingediend worden. 

De procedure voor afhandeling van deze aanvragen verschilt: 

 

- Een reguliere aanvraag wordt ingediend voor 1 februari van enig jaar. Voor 31 december van 

dat jaar dient een besluit genomen te worden op deze aanvraag.  

- Een spoedeisende aanvraag kent veel striktere termijnen. De aanvraag dient binnen 2 

weken na het ontstaan van de calamiteit ingediend te worden bij het college. Het college 

beslist binnen 4 weken nadat de aanvullende gegevens zijn verstrekt of hadden moeten zijn 

verstrekt.  

 

Wij hebben besloten dat de ingediende aanvraag niet aangemerkt kan worden als spoedeisend, 

omdat er tijdelijke huisvesting beschikbaar is gesteld en het onderwijs doorgang kan vinden.  

 

Behandeling aanvraag 

Het herstel van waterschade aan de onderwijsgebouwen en het geschikt maken van de tijdelijke 

huisvesting kan, voor zover hier geen uitkeringen van derden (zoals verzekeraar) tegenover staan, 

aangemerkt worden als een voorziening huisvesting onderwijs. Dit betekent dat de aanvraag in 

behandeling genomen wordt. 

Spoedig herstel van de gebouwen van Adelante in Houthem is wenselijk. Daarom is besloten de 

aanvraag versneld in behandeling te nemen en op 21 februari 2022 ter besluitvorming aan uw raad 

voor te leggen. 

 

Organisatiestructuur en prijs en contractvorming 

Adelante heeft verzocht in te stemmen met de organisatiestructuur en een uitgangspuntennotitie 

over prijs- en contractvorming bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden. 

De organisatiestructuur bestaat uit een stuurgroep en diverse project- en werkgroepen. De 

gemeente is vertegenwoordigd in de stuurgroep, de bouwdirectievergaderingen en het overleg 

financiën. 

Wij hebben kennis genomen van beide documenten en hebben, vooruitlopend op de besluitvorming 

in uw raad, hiermee ingestemd. 

 

Nieuwsbrief Adelante 

Bijgevoegd treft u een nieuwsbrief van Adelante aan over de voortgang van de 

herstelwerkzaamheden. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

drs. R. Meijers 

wethouder Sociaal Domein  

Bijlage: Nieuwsbrief Adelante 


