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1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met
het uitkeren van het krediet ad € 150.000,- ten behoeve van basisschool Hannie Schaft.

2. De kosten van het besluit bedragen € 142.500,-, (bouwkosten verminderd met
voorbereidingskrediet). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01. Het hiervoor
benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
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Onderwerp
Kredietaanvraag realiseren multifunctionele accommodatie
openbare basisschool Hannie Schaft

B & W-vergadering van
29 november 2011

DOEL: Besluiten
De gemeenteraad heeft het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en het Gemeentelijk
investeringsplan vastgesteld. De raad heeft besloten het college te machtigen binnen het totaalkrediet de
deelkredieten voor de afzonderlijke voorzieningen onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen, waarbij
het college wordt opgedragen bij de bestuursrapportages aan de commissie Samenleving
verantwoording af te leggen van de besteding van dit totaalkrediet.

Het college is bevoegd een besluit te nemen om aan Spaarnesant, het bestuur van de basisschool Hannie
Schaft financiële middelen beschikbaar te stellen om het schoolgebouw te verbouwen tot
multifunctionele accommodatie.
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Onderwerp: Kredietaanvraag realiseren multifunctionele accommodatie openbare
basisschool Hannie Schaft
Reg. Nummer: 2011/412137

1. Inleiding
In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is ten behoeve van de
openbare basisschool Hannie Schaft opgenomen de voorziening om het bestaande
schoolgebouw multifunctioneel inzetbaar te maken. Op grond van raadsbesluiten
(2007/73, 2008/75917 en 2009/147405) is in het gemeentelijk investeringsplan, IP
77.01, een bedrag beschikbaar ad € 150.000,-.

Basisschool Hannie Schaft, Lindschotenstraat 57a is een dislocatie met
spreidingsnoodzaak van de openbare basisschool De Kring en ressorteert onder het
schoolbestuur Spaarnesant.

In maart 2011 heeft Spaarnesant een kredietaanvraag ingediend (kenmerk
11/57098). Op 14 juni 2011 is het voorbereidingskrediet ad € 7.500,- beschikbaar
gesteld. Spaarnesant heeft de aanpassingen aan het schoolgebouw voorgefinancierd.
Vrijdag 1 juli 2011 is het aangepaste multifunctionele schoolgebouw geopend. Met
het uitkeren van het krediet kan het project worden afgesloten. Op grond van artikel
13 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem
2009 zal Spaarnesant middels hun jaarrekening het krediet verantwoorden.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan

Onderwijs in te stemmen met het uitkeren van het krediet ad € 150.000,- ten
behoeve van basisschool Hannie Schaft.

2. De kosten van het besluit bedragen € 142.500,- (bouwkosten verminderd
met voorbereidingskrediet). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost
77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de
begrotingsvaststelling.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat
In de gemeenteraadsvergadering van december 2001 zijn de doelstellingen van het
SHO geformuleerd. Deze doelstellingen zijn: goede voorzieningen op de juiste
locaties, het verbreden van de functies en functionele flexibilisering van de
schoolgebouwen. Met de realisatie van een multifunctionele accommodatie voor
basisschool Hannie Schaft wordt uitvoering gegeven aan het SHO.

4. Argumenten
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
In het SHO is ten behoeve van basisschool Hannie Schaft opgenomen de
voorziening om het bestaande schoolgebouw multifunctioneel inzetbaar te maken.
De school heeft leegstand en wijkbewoners wijken uit naar scholen in de buurt. Om
de school te behouden voor de wijk, het Rozenprieel en om in de buurt ook
kinderopvang en buitenschoolse opvang te bewerkstelligen is het schoolgebouw
aangepast en verbouwd tot multifunctionele accommodatie.
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De aanpassingen aan het schoolgebouw zijn mede tot stand gekomen door een
bijdragen van de woningbouwcoöperatie Ymere. In 2010 heeft de school een
bedrag ad € 76.500,- van Ymere ontvangen. In 2011 en in 2012 ontvangt de school
nog € 43.000,- (totaal € 86.000,-). Ymere ondersteunt de school in hun huisvesting
doordat zij belang hebben bij het behouden van de school in de wijk doordat de
school bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.

Het voorkomen van leegstand is de verantwoordelijkheid van Spaarnesant. Ook het
inpandig opknappen van het schoolgebouw, het verven en voorzien van
bijvoorbeeld nieuwe vloerbedekking is de verantwoordelijkheid van het
schoolbestuur. Om het schoolgebouw aantrekkelijker te maken en beter te laten
aansluiten op hun visie op het onderwijs heeft Spaarnesant tegelijkertijd met de
aanpassingen het gebouw opgeknapt.
Spaarnesant is ook verantwoordelijk voor het exploiteren van het schoolgebouw.
Een gedeelte van de leegstand wordt verhuurd aan kinderopvangorganisatie /
buitenschoolse opvangorganisatie Op Stoom. Door deze verhuur wordt tegemoet
gekomen aan de inhoudelijke uitgangspunten om de school meer een wijkfunctie te
geven én is het gebouw beter te exploiteren.

Financiële paragraaf
De totale kosten bedragen € 150.000,-. Dit bedrag is inclusief BTW. Aan
Spaarnesant is een voorbereidingskrediet uitgekeerd. Dit bedrag wordt op het nog
uit te keren krediet in mindering gebracht. Uitgekeerd wordt het krediet ad
€ 142.500,-.
In het IP 77.01 is als dekking opgenomen € 150.000,-. Het benodigde raadskrediet
is bij de begrotingsvaststelling gemandateerd aan het college.

5. Kanttekeningen
Geen

6. Uitvoering
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs was Spaarnesant bouwheer en
verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Met de besluitvorming
worden de kosten met Spaarnesant afgerekend.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


