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1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met
de uitbreiding van de Paulusmavo aan het Junoplantsoen 58, te Haarlem.

2. De kosten van het besluit bedragen € 500.000,--. 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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GEEN bijlagen kopiëren

Onderwerp
Beschikbaarstelling bouwkrediet Paulusschool Junoplantsoen 58,
vallend onder het schoolbestuur Dunamare.

B & W-vergadering van
22 maart 2011

DOEL: Besluiten
In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) zijn middelen opgenomen voor de uitbreiding van
de Paulusschool aan het Junoplantsoen. Het schoolbestuur Dunamare heeft een bouwkrediet
aangevraagd van € 500.000,--.
Het College is bevoegd een besluit te nemen tot beschikbaarstelling van het gevraagde bouwkrediet.
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Onderwerp: Beschikbaarstelling bouwkrediet voor de uitbreiding Paulusmavo
Junoplantsoen 58 aan schoolbestuur Dunamare.
Reg. Nummer: 2011/32937

1. Inleiding
In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is een bedrag van €
500,000,-- opgenomen voor de uitbreiding van de Paulusmavo aan het
Junoplantsoen 58. Op 7 januari 2011 heeft Stichting Dunamare de stukken
ingestuurd ter beoordeling van de bouwplannen van de Paulusschool.

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

Onderwijs in te stemmen met de uitbreiding van de Paulusmavo,
Junoplantsoen 58, te Haarlem.

2. De kosten van dit besluit bedragen € 500.000,-. 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.

3. Beoogd resultaat
Door het beschikbaar stellen van het krediet is het schoolbestuur in staat de
bouwplannen uit te voeren.

4. Argumenten
SHO
Oorspronkelijk was nieuwbouw gepland voor de Paulusschool. In overleg is
besloten af te zien van nieuwbouw en te kiezen voor het uitbouwen en intern
aanpassen van het huidige schoolgebouw aan het Junoplantsoen 58. De uitbreiding
en aanpassing van het gebouw is opgenomen in het SHO.

Stichting Dunamare heeft een programma van eisen opgesteld en heeft in
samenwerking met bouwkundigadviesburo BBA een bouwplan uitgewerkt. Op
basis van de ingediende uitgavenstaat kan het bouwkrediet worden toegekend.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem
In het SHO is opgenomen dat De Paulusmavo een leerlinggroei van 225 naar 300
leerlingen verwacht. Hiervoor is een uitbreiding van het huidige schoolgebouw
nodig met 4 lokalen. Het plan voldoet aan de vereisten gesteld in de Verordening
voorzieningen Huisvesting onderwijs.

Financiële paragraaf
In het SHO is een krediet ad € 500.000,- opgenomen voor de uitbreiding van de
Paulusmavo. De totale kosten kunnen ten laste worden gebracht van met IP 77.01.

Op grond van de verordening (art.13, lid 8) verstrekt het bestuur na oplevering van
de voorziening aan het college een accountantsverklaring met daarin de
verantwoording van de bestede gelden. Achteraf vindt toetsing plaats op de
rechtmatige besteding van de middelen.
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5. Kanttekeningen
Na oplevering van het werk zal een controle plaatsvinden op basis van de
werkelijke en geaccepteerde uitgaven.

6. Uitvoering
Op grond van artikel 76n van de Wet op het voortgezet onderwijs is het
schoolbestuur bouwheer en verantwoordelijk voor de volledige uitvoering.

7. Bijlagen
2 bouwtekeningen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester






