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1. Inleiding 

 

Het onderwijs aan leerplichtige kinderen van statushouders wordt verzorgd door de 

Internationale Taalklas (primair onderwijs). Deze groep kinderen maakt de afgelopen periode 

een onvoorziene forse groei door waardoor de behoefte aan adequate onderwijshuisvesting 

sterk is toegenomen. Daarnaast neemt de behoefte aan onderwijshuisvesting verder toe door 

de komst van leerplichtige kinderen van gezinnen die in de Boerhaavekliniek zullen worden 

opgevangen, overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van december 2015. De 

Boerhaavekliniek is in tegenstelling tot De Koepel geschikt als opvanglocatie voor gezinnen. 

Het college wenst de huisvestingsbehoefte voor beide groepen kinderen zo snel mogelijk op 

te lossen. 

 

Voor de huisvestingbehoefte van de Internationale Taalklas dient het schoolgebouw aan de 

Prinses Beatrixdreef 6 te worden uitgebreid. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college is voornemens verplichtingen aan te gaan voor de uitbreiding van het 

schoolgebouw aan de Prinses Beatrixdreef 6, onder voorbehoud dat het overleg met 

de commissie Bestuur geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te 

trekken.  

2. De financiële consequenties van dit besluit worden uitgewerkt in een kredietaanvraag 

aan de gemeenteraad van Haarlem in de maand  februari van 2016. 

3.  Dit besluit wordt ter bespreking aan de commissie Bestuur gezonden en ter 

informatie aan de commissie Samenleving.  

 

3. Beoogd resultaat 

Voorafgaand aan de kredietverstrekking door de gemeenteraad te starten met de uitbreiding 

van het schoolgebouw aan de Beatrixdreef 6 te Haarlem, zodat aan leerplichtige kinderen van 

de Internationale Taalklas tijdig onderwijs kan worden gegeven. 

 

4. Argumenten 

In de afgelopen weken zijn de voorbereidingen gestart om het schoolgebouwen uit te breiden. 

Het schoolgebouw aan de Prinses Beatrixdreef 6 wordt intern aangepast zodat er meer 

lokalen komen en noodunits worden aangeschaft. Wij streven onderwijs te kunnen aanbieden 

op het moment dat de eerste kinderen in de Boerhaavekliniek arriveren. Dit betekent dat er 

verplichtingen worden aangegaan voordat de Raad een besluit heeft kunnen nemen over het 

beschikbaar stellen van een krediet. Overeenkomstig artikel 5 lid 7 van de Financiële 

verordening gemeente Haarlem 2016 verzoekt het college daarom de commissie Bestuur om 

toestemming hiervoor. 

 

De verwachting is dat de gemeenteraad in februari 2016 een besluit kan nemen over de 

kosten van de onderwijshuisvesting voor deze doelgroep. Momenteel zijn deze kosten 

geraamd op € 750.000,-. Dit betreft kosten om het schoolgebouw aan de Prinses Beatrixdreef 

6 in gereedheid te brengen door onder andere interne aanpassingen om meer lokalen te 

realiseren. Daarnaast worden een aantal noodunits aangeschaft.  
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De raad kan in  februari 2016 een besluit nemen omdat tegen die tijd meer duidelijkheid 

bestaat  over de kosten die wij als gemeente kunnen verhalen op het COA. De kosten 

gerelateerd aan de vluchtelingen in de Boerhaavekliniek maken onderdeel uit van het 

bestuursakkoord dat wij momenteel afsluiten met het COA. De kosten met betrekking tot de 

statushouders komen geheel voor onze rekening. Een deel van de kosten dekken we uit het 

bestaande investeringsprogramma voor onderwijshuisvesting. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Wij wijzen op het risico dat het grootste deel van de kosten voor uitbreiding van het 

schoolgebouw voor rekening van onze gemeente komen. Indien dit risico optreedt, betekent 

dit een budgettair nadeel aangezien deze kosten niet zijn voorzien in onze 

(meerjaren)begroting. Het maximale nadeel voor onze gemeente – zonder enige vergoeding 

van de COA- bedraagt het gehele investeringsbedrag. Wij verwachten echter dat het COA 

een deel van de kosten zal vergoeden. 

 

6. Uitvoering 

Dit collegebesluit wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Bestuur. Indien de 

commissie toestemming verleent zal het college direct daarna de verplichting tot uitbreiding 

van het schoolgebouw aangaan. De betreffende kredietaanvraag zal in februari a.s. aan de 

raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 

 

7. Bijlagen 

Geen 
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