
 
B&W 
1. Het college besluit aan Salomo een voorbereidingskrediet van € 15.000,- beschikbaar te stellen 

om het schoolgebouw Prinses Beatrixdreef 6 van basisschool Parkrijk aan te passen ten behoeve 
van bredeschool ontwikkeling en multifunctioneel gebruik. 

2. Het college besluit aan El Amal een voorbereidingskrediet van € 60.000,- beschikbaar te stellen 
voor aanpassing en onderhoud van het schoolgebouw Spijkerboorpad 4 voor basisschool Al 
Ikhlaas. 

3. De kosten van dit besluit bedragen € 75.000,-. 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. 
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DOEL: Besluiten 
Het college is bevoegd om voorbereidingskredieten vast te stellen, bij kredieten die in het 
investeringsplan zijn aangemerkt met een B. 
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Onderwerp: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor de basisscholen 
Parkrijk en Al Ikhlaas 
Reg. Nummer: 2012/254341 
 
1. Inleiding 
In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO 2012/130442) zijn 
investeringsbedragen opgenomen voor basisschool Parkrijk en de Al Ikhlaas. 
Schoolbesturen kunnen tot maximaal 5% van het SHO opgenomen 
investeringsbedrag een voorbereidingskrediet aanvragen.  
 
1. Het schoolbestuur van basisschool Parkrijk heeft het voorbereidingskrediet 

aangevraagd om het schoolgebouw Prinses Beatrixdreef 6 aan te passen ten 
behoeve van bredeschool ontwikkeling en multifunctioneel gebruik. Het 
voorbereidingskrediet bedraagt € 15.000,- dit is gelijk aan 5% van het krediet 
ad € 300.000,-  

2. Het schoolbestuur van basisschool Al Ikhlaas heeft het voorbereidingskrediet 
aangevraagd voor onderhoud en aanpassing van het schoolgebouw 
Spijkerboorpad 4. Het voorbereidingskrediet bedraagt € 60.000,- dit is minder 
dan 5% van het krediet ad. € 1.748.775,- 

 
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 Salomo een voorbereidingskrediet van € 15.000,- 
beschikbaar te stellen om het schoolgebouw Prinses Beatrixdreef 6 van 
basisschool Parkrijk aan te passen ten behoeve van bredeschool 
ontwikkeling en multifunctioneel gebruik. 

2. Het college besluit aan El Amal een voorbereidingskrediet van € 60.000,- 
beschikbaar te stellen voor aanpassing en onderhoud van het schoolgebouw 
Spijkerboorpad 4 voor basisschool Al Ikhlaas. 

3. De kosten van dit besluit bedragen € 75.000,-. 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 
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het Strategisch Huisvestingsplan 
Onderwijs waarin de gemeente aan het bestuur van Stichting Salomo en El Amal 
financiële middelen beschikbaar stelt, om verbouwingsplannen te gaan 
ontwikkelen. 
 
4. Argumenten 
Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2009 
Het schoolbestuur Salomo en het schoolbestuur El Amal hebben schriftelijk een 
voorbereidingskrediet aangevraagd. Het beschikbaar stellen van een bouwkrediet is 
een voorziening waar de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 
gemeente Haarlem in voorziet. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om het 
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schoolbestuur in staat te stellen de verbouwingsplannen te gaan ontwikkelen, 
adviseurs in te huren en bijvoorbeeld leges te betalen. 
 
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
In het SHO (2012/130442) is voor de Parkrijkschool een krediet opgenomen om het 
schoolgebouw Prinses Beatrixdreef 6 aan te passen ten behoeve van bredeschool 
ontwikkeling en multifunctioneel gebruik. In het SHO is ook een krediet 
opgenomen voor vervangende nieuwbouw voor basisschool Al Ikhlaas. 
 
Het voorstel past binnen de beleidsdoelstellingen van de programmabegroting 
Dit voorstel draagt bij aan het behalen van de volgende doelstellingen binnen 
programma 4 van de begroting. Ten eerste de doelstelling voldoende aanbod van 
goed onderhouden schoolgebouwen. Ten tweede een evenwichtige spreiding over 
de stad, die voldoet aan de wettelijke zorgplicht zoals verwoord in de Verordening 
Voorzieningen Onderwijs gemeente Haarlem 2009 en uitgewerkt in het SHO. 
 
Eerdere besluitvorming rond Spijkerboorpad 
In het B&W besluit 2012/1178 ’overdracht schoolgebouw Spijkerboorpad’, staat 
opgenomen dat er gesprekken met het schoolbestuur EL Amal worden gevoerd over 
het gebruik van het Spijkerboorpad 4 ten behoeve van basisschool Al Ikhlaas. Deze 
gesprekken zijn dusdanig positief verlopen dat we nu een voorbereidingskrediet 
kunnen verstrekken. 
 
Financiële paragraaf 
Parkrijkschool 
Binnen het investeringsplan 77.01 zijn middelen opgenomen voor de aanpassing 
van de Parkrijkschool aan de Prinses Beatrixdreef 6. Het voorbereidingskrediet kan 
hieruit worden betaald. Op grond van de verordening wordt dit 
voorbereidingskrediet op het uiteindelijk beschikbare krediet in mindering gebracht. 
 
Al Ikhlaas 
In het investeringsplan 77.01 zijn in 2017 middelen opgenomen voor vervangende 
nieuwbouw van basisschool Al Ikhlaas. De kosten van dit besluit om een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen bedragen € 60.000,- . Het nu benodigde 
krediet van € 60.000,- kan binnen het IP 77.01 ten laste worden gebracht op het 
restkrediet van de Gunningschool (B&W besluit 2012/425720). Op grond van de 
verordening wordt dit voorbereidingskrediet op het uiteindelijk beschikbare krediet 
in mindering gebracht. 
 
5. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
6. Uitvoering 
Het schoolbestuur Salomo en het schoolbestuur El Amal zijn op grond van artikel 
103 WPO bouwheer en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering. 
 
7. Bijlagen 
Geen 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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