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Onderwerp: Aanvullend voorbereidingskrediet voortgezet onderwijsschool Eerste 

Christelijk Lyceum (ECL). 

Reg. Nummer: 2016/311024 

 

1. Inleiding 

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2015 is een investering 

opgenomen voor de realisatie van de aanpassing van de voorzijde van de 

Leidsevaart 220 voor het ECL. Schoolbesturen kunnen op grond van de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem 2015 een 

voorbereidingskrediet van 5 % van het in het SHO opgenomen investeringsbedrag 

aanvragen.  

Op 6 oktober 2015 heeft het college besloten om aan het schoolbestuur IRIS een 

voorbereidingskrediet van € 90.000,-- beschikbaar te stellen (2015/381085).  

 

Op 1 juli 2016 is een brief (2016/311724) ontvangen van IRIS waarin wordt 

verzocht om voor het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) een aanvullend 

voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.  

In de verordening is geen rekening gehouden met het beschikbaar stellen van een 

aanvullend voorbereidingskrediet. Op grond van artikel 27 zijn er mogelijkheden  

om het schoolbestuur tegemoet te komen. Artikel 27 vermeldt dat het college in 

door het college te beoordelen uitzonderlijke gevallen ten aanzien van de 

huisvestings- aangelegenheden, ten gunste van de scholen kan afwijken van de 

bepalingen in deze verordening. 

  

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

Haarlem 2015 in te stemmen met een aanvullend voorbereidingskrediet van 

€ 70.000,- voor de aanpassing van de voorzijde van de Leidsevaart 220 ten 

behoeve van voortgezet onderwijsschool ECL. 

2. De lasten van het besluit bedragen € 70.000,- . Deze zijn beschikbaar 

binnen het gemeentelijk investeringsplan 77.01. 

3. IRIS ontvangt na besluitvorming informatie in de vorm van een 

beschikking over dit besluit. 

4. Het college stuurt het voorstel ter informatie naar de Commissie 

Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet kan IRIS de 

ontwikkelkosten voor de aanpassing van de voorzijde van de Leidsevaart 220 

bekostigen. 

 

4. Argumenten 

De gemeente realiseert goed onderhouden en voldoende schoolgebouwen 

Aanpassing van schoolgebouwen draagt bij aan Programma 1.1 Maatschappelijke 

participatie. Specifiek draagt de aanpassing van het gebouw bij aan de doelstelling 

genoemd onder Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport om uit hoofde van de zorgplicht 

voldoende goed onderhouden schoolgebouwen te realiseren. 

 

Aanvullend krediet van € 70.000,-- is noodzakelijk voor verdere ontwikkeling van 

het schoolgebouw Leidsevaart 220 
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Door de complexiteit van de aanpassing van de Leidsevaart 220 heeft IRIS te 

maken met hogere ontwikkelkosten. 

Een aanvullend voorbereidingskrediet is nodig om diverse externe adviseurs te 

bekostigen, de omgevingsvergunning aan te vragen, de technische uitwerking 

(bestekfase) in gang te zetten en het aanbestedingstraject in te zetten.  

Deze kosten zijn begroot op € 160.000,--.  

 

Financiële paragraaf 

Eerder is er een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 90.000,-- 

(2015/381085). Nu wordt er een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van  

€ 70.000,--. Totaal bedraagt het voorbereidingskrediet € 160.000,--.  

 

Het vastgestelde IP 77.01 is toereikend om het totale voorbereidingskrediet te 

financieren.  

Op grond van de verordening wordt het totale voorbereidingskrediet in mindering 

gebracht op het beschikbaar gestelde krediet.  

 

5. Kanttekeningen 

De complexiteit van het bouwplan kan mogelijk tot een verhoging van kosten 

leiden. Dit wordt in de tweede helft van 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

6. Uitvoering 

IRIS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de weergegeven ontwikkeling voor 

het ECL bij Leidsevaart 220.  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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