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1. Het college besluit de gymzaalvloer van de Hannie Schaftschool (Linschotenstraat 57A) te
vervangen.

2. Het college besluit de gymzaalvloer van de Sint Bavoschool (Reviusstraat 1-3) te vervangen.
3. De kosten van het besluit bedragen € 104.846,-- incl. BTW (Hannieschaftschool € 41.680,- en

Sint Bavoschool € 63.166,--). Het besluit wordt gedekt uit programma 4.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur Het college van burgemeester en
wethouders,

Oplegvel
Collegebesluit Telefoon 511348

E-mail: lnuyens@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2011/132112
GEEN bijlagen kopiëren

Onderwerp
Beschikbaar stellen krediet vervangen gymzaalvloeren Hannie
Schaftschool en Sint Bavoschool.

B & W-vergadering van
12 juli 2011

DOEL: Besluiten
Het college is op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem
bevoegd om besluiten te nemen omtrent groot onderhoud aan schoolgebouwen alsmede daaraan
gekoppelde gymzalen.
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Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet vervangen gymzaalvloeren Hannie
Schaftschool en Sint Bavoschool.

Reg. Nummer: 2011/132112

1. Inleiding
Van Stichting Spaarnesant en Stichting KBO Haarlem-Schoten zijn
kredietaanvragen ontvangen ten behoeve van het vervangen van de vloer van de
gymzaal bij de Hannie Schaftschool (Linschotenstraat 57A) en de vloer van de
gymzaal van de de Sint Bavoschool (Reviusstraat 1-3).

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de gymzaalvloer van de Hannie Schaftschool

(Linschotenstraat 57A) te vervangen.
2. Het college besluit de gymzaalvloer van de Sint Bavoschool (Reviusstraat

1-3) te vervangen.
3. De kosten van het besluit bedragen € 104.846,-- incl. BTW

(Hannieschaftschool € 41.680,-- en Sint Bavoschool € 63.166,--). Het
besluit wordt gedekt uit Programma 4.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
Door vervanging van de verouderde houten gymzaalvloeren door betonnen vloeren
ontstaan weer adequate en veilige gymnastiekvoorzieningen welke vele jaren mee
zullen gaan.

4. Argumenten

Voorstel past binnen wettelijke zorgplicht
Vervanging van gymzaalvloeren valt onder groot onderhoud. Groot onderhoud aan
de gymzalen (die niet onder het beheer van SRO vallen), behoort tot de wettelijke
zorgplicht van de gemeente zoals opgenomen in de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Haarlem. Voor uitvoering van deze wettelijke
zorgplicht zijn gelden gereserveerd in de gemeentebegroting. Als basis voor de
omvang van de benodigde reservering dient de meerjarenonderhoudsplanning van
Asset. Gymzalen gekoppeld aan schoolgebouwen zijn echter niet in deze
onderhoudsplanning opgenomen waardoor ook de kosten voor vervangen van de
gymzaalvloer niet in de begroting zijn voorzien.

Vervanging is noodzakelijk
De noodzaak tot vervanging van de gymzaalvloeren is door de gemeente technisch
beoordeeld en aangetoond.

Aanvraag voldoet aan aanbestedingsbeleid
Beide schoolbesturen hebben bij aanvraag twee offertes ingediend en voldoen
hiermee aan het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.
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Financiële consequenties
De kosten voor vervanging van de gymzaalvloer van de Hannie Schaftschool en de
Sint Bavoschool bedragen respectievelijk € 41.680,-- incl. BTW en € 63.166,-- incl.
BTW (overeenkomstig de laagste inschrijvingen). De verklaring van het verschil in
kosten zit in het verschil in de afmetingen tussen de beide gymzalen.

Dekking van deze kosten kan plaatsvinden uit de post onderhoud schoolgebouwen,
kostenplaats 2451-4452-2210. Deze kostenplaats heeft voldoende middelen om
deze last te dragen. De post houdt echter zoals aangegeven geen rekening met
onderhoud aan de gymzalen.

5. Kanttekeningen
Zoals hiervoor aangegeven is groot onderhoud van aan schoolgebouwen
gekoppelde gymzalen niet meegenomen in de huidige
meerjarenonderhoudsplanning en daardoor ook niet voorzien binnen de beschikbare
onderhoudsgelden onderwijshuisvesting. Bij de volgende actualisatie wordt dit
onderhoud meegenomen. Het betreft hier die gymzalen die niet onder het beheer
van SRO vallen.

6. Uitvoering
De schoolbesturen zullen zelf tot uitvoering overgaan.

7. Bijlagen
--

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


