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Het college besluit: 
1. De bekostiging van de onderwijshuisvestingsvoorziening ten behoeve van: 

 De Wadden, locatie Boerhaave vast te stellen op € 526.551,34 
 Hannie Schaft, locatie Linschotenstraat 57 vast te stellen op € 150.000,- 

2. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties. 
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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Het college is bevoegd op grond van de ingediende verantwoording de definitieve kredieten vast te 
stellen.  
 
 
 



 

Collegebesluit 
Onderwerp: Vaststellen verantwoording inpandige aanpassing schoolgebouw Hannie 
Schaft en uitbreiding basisschool De Wadden  
BBV nr: 2013/143242 
 
1. Inleiding 
Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) wordt door de raad vastgesteld. Het 
college wordt gemachtigd binnen het totaal krediet, de verschillende deelkredieten 
beschikbaar te stellen. 
 
Het beschikbaar stellen van een deelkrediet gebeurt op grond van de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009. Onderdeel van de verordening 
is dat schoolbesturen na realisatie van een voorziening in de onderwijshuisvesting, het krediet 
middels een accountantsverklaring verantwoorden (art. 13). 
 
Op 2 september 2011 heeft het college € 526.802,62 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding 
van basisschool De Wadden, locatie Boerhaave (2011/183179). Op 7 november 2012 is 
ontvangen de accountantsverklaring inzake de uitbreiding van basisschool De Wadden, 
locatie Boerhaave. 
 
Op 29 november 2011 heeft het college € 150.000,- beschikbaar gesteld voor het aanpassen 
van het schoolgebouw van basisschool Hannie Schaft, locatie Linschotenstraat 57 
(2011/412137). Op 6 december 2012 is ontvangen de afrekening inclusief alle nota’s inzake 
het aanpassen van het schoolgebouw van basisschool Hannie Schaft. 
 
2. Besluitpunten college 
Het college besluit: 

1. De bekostiging van de onderwijshuisvestingsvoorziening ten behoeve van: 
 De Wadden, locatie Boerhaave vast te stellen op € 526.551,34 
 Hannie Schaft, locatie Linschotenstraat 57 vast te stellen op € 150.000,- 

2. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties. 
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 
Het vaststellen van de daadwerkelijke definitieve bouwkosten en het financieel afronden en 
afsluiten van kredieten 
 
4. Argumenten 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009 
Artikel 13 van de verordening stelt dat het bevoegd gezag voor het einde van het jaar waarin 
het bedrag voor de bekostiging beschikbaar is gesteld of de voorziening is opgeleverd aan het 
college een accountantsverklaring met de verantwoording van de besteding van de gelden. 
Op basis van de verantwoording wordt het definitieve krediet vastgesteld. 
 
Bij de verantwoording van de uitgaven wordt gecontroleerd of de uitgaven besteed zijn aan 
de in het voorgenoemde bouwplan omschreven bestemmingsdoel(en), alsmede of de wet- en 
regelgeving en/of de genoemde verplichtingen zijn nageleefd. De verantwoording moet zijn 
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voorzien van een accountantsverklaring, inclusief een rapport van bevindingen, voor zowel 
doelmatigheid als rechtmatigheid van de uitgaven. 
 
Financiële paragraaf 
De Wadden 
Op grond van de accountantsverklaring, opgesteld door Deloitte worden de bouwkosten voor 
de uitbreiding van basisschool De Wadden, locatie Boerhaave vastgesteld op € 526.551,34. 
Het beschikbare bedrag uit IP 77.01 bedroeg € 526.802,62 hetgeen betekent dat niet alle 
middelen zijn aangewend voor de prestatie waarvoor ze zijn verleend. Het restant bedrag 
vloeit terug naar IP 77.01. Om die reden kan het krediet ten behoeve De Wadden voor de 
uitbreiding van het schoolgebouw worden afgesloten. 
 
Hannie Schaft 
Op grond van de ingediende afrekening inclusief alle nota’s worden de bouwkosten voor het 
aanpassen van het schoolgebouw van basisschool Hannie Schaft, locatie Linschotenstraat 57 
vastgesteld op € 168.500,-. Het beschikbare bedrag uit IP 77.01 bedroeg € 150.000,- hetgeen 
betekent dat alle middelen zijn aangewend voor de prestatie waarvoor ze zijn verleend. De 
meerkosten ad € 18.500,- hebben betrekking op onder andere advieskosten. De meerkosten 
zijn voor rekening van het schoolbestuur en zijn gefinancierd door derde. De overschrijding 
van het oorspronkelijke krediet heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. Het krediet 
ten behoeve van Hannie Schaft voor het aanpassen van het schoolgebouw kan worden 
afgesloten. 
 
5. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
6. Uitvoering 
Het bevoegd gezag wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de afrekening van de 
werkelijke kosten. 
 
7. Bijlagen 
N.v.t. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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