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1. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van € 195.532,10 beschikbaar te
stellen bestemd voor vervangende nieuwbouw van de openbare basisschool ML
King/Hildebrand.

2. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
€ 7.500,00 ten behoeve van aanpassing van de Linschotenstraat naar een brede school
voorziening

3. De kosten van het besluit bedragen € 203.032,10 (€ 195.532,10 / € 7.500,00). Het besluit wordt
gedekt uit investeringspost IP 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij
de begrotingsvaststelling.

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur Mevr. Y.J.M. RemersOplegvel

Collegebesluit Telefoon 5113559
E-mail: yremers@haarlem.nl

STZ/JOS Reg.nr. 2011/81906
GEEN bijlagen kopiëren

Onderwerp
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet openbare scholen ML
King/Hildebrand en Hannie Schaft

B & W-vergadering van
14 juni 2011

DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd om (voorbereidingskredieten vast te stellen, bij kredieten die in het
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Onderwerp: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet openbare scholen ML
King/Hildebrand en Hannie Schaft.
Reg. Nummer: 2011/81906

1. Inleiding
In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO 2009/240981) zijn
investeringsbedragen opgenomen voor de openbare scholen ML King/Hildebrand
en Hannie Schaft. Schoolbesturen kunnen tot maximaal 5% van het in het SHO
opgenomen investeringsbedrag een voorbereidingskrediet aanvragen. Spaarnesant,
het schoolbestuur van de openbare scholen ML King/Hildebrand en Hannie Schaft,
heeft het voorbereidingskrediet voor beide scholen aangevraagd (10/18492 en
10/382999). Het college is bevoegd een besluit te nemen tot beschikbaarstelling van
dit krediet. Het voorbereidingskrediet wordt op het totale bouwkrediet in mindering
gebracht.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van

€ 195.532,10 beschikbaar te stellen bestemd voor vervangende nieuwbouw
van de openbare basisschool ML King/Hildebrand.

2. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet beschikbaar
te stellen van € 7.500,00 ten behoeve van aanpassing van de
Linschotenstraat naar een brede school voorziening

3. De kosten van het besluit bedragen € 203.032,10 (€ 195.532,10 / €
7.500,00). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost IP 77.01. Het
hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de
begrotingsvaststelling.

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

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie
Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Aan Spaarnesant middelen beschikbaar stellen om een plan te ontwikkelen voor de
vervangende nieuwbouw van de ML King/Hildebrandschool en verbouwing van de
Hannie Schaftschool.

4. Argumenten
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
In het SHO (2009/240981) is voor de ML King/Hildebrandschool een krediet
opgenomen voor het realiseren van vervangende nieuwbouw. Het schoolbestuur
ontwikkelt hiervoor een bouwplan.
In het SHO is tevens opgenomen een krediet voor de Hannie Schaftschool om het
gebouw aan de Linschotenstraat aan te passen naar een brede school voorziening.
Het bestuur ontwikkelt een plan van aanpassing.

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2009
Het schoolbestuur Spaarnesant heeft schriftelijk (10/18492) een
voorbereidingskrediet aangevraagd voor € 195.532,10 zijnde 5% van de
bouwkosten. Tevens heeft zij schriftelijk (10/382999) een voorbereidingskrediet
aangevraagd van € 7.500,00 zijnde 5% van de bouwkosten. Het beschikbaar stellen
van een bouwkrediet is een voorziening waar de Verordening voorzieningen
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huisvesting onderwijs gemeente Haarlem in voorziet. Het voorbereidingskrediet is
bedoeld om het schoolbestuur in staat te stellen de verbouwingsplannen te gaan
ontwikkelen, adviseurs in te huren en bijvoorbeeld leges te betalen.

Financiële paragraaf
Martin Luther King/Hildebrandschool
Binnen het investeringplan 77.01 zijn middelen opgenomen voor de vervangende
nieuwbouw van de ML King/Hildebrandschool.
Het totaal aan middelen voor de bouw van de Martin Luther King/Hildebrandschool
is beschikbaar binnen het IP en bedraagt € 3.910.642,00. van dit bedrag heeft
€ 3.304.191,00 een externe dekking. Het overige bedrag ad € 606.451,00 wordt
gedekt middels kapitaallasten. Het voorbereidingskrediet voor de Martin Luther
King/Hildebrandschool kan ten laste komen van het bedrag ad € 606.451,00 gedekt
door kapitaallasten.
Op grond van de verordening wordt dit voorbereidingskrediet op het uiteindelijk
beschikbare krediet in mindering gebracht.

Hannie Schaftschool
Binnen het investeringsplan 77.01 zijn middelen opgenomen voor de aanpassing
van de Hannie Schaftschool aan de Linschotenstraat. Het voorbereidingskrediet kan
hieruit worden betaald.
Op grond van de verordening wordt dit voorbereidingskrediet op het uiteindelijk
beschikbare krediet in mindering gebracht.

5. Kanttekeningen
De dekking van € 3.30.191,00 bouwkosten voor de vervangende nieuwbouw van de
Martin Luther King/Hildebrandschool moet komen uit geraamde externe
opbrengsten.
Op 20 januari 2011 heeft de raad besloten in te stemmen met het Stedebouwkundig
Programma van Eisen DSK II en DSK III en de geactualiseerde grondexploitatie
DSK.
Op grond van deze nota kan gesteld worden dat het risico van externe financiering
acceptabel is.

6. Uitvoering
Het schoolbestuur Spaarnesant is bouwheer en daarmee verantwoordelijk voor de
uitvoering.

7. Bijlagen
Geen.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


