
B&W-besluit:

1. Het college stelt de raad voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van€ 4.000.000,- voor
de bouw van 2 nieuwe VMBO-scholen, t.l.v. de op 24 mei 2007 geraamde hogere opbrengsten uit
de verkoop van af te stoten schoolgebouwen.

2. Communicatie: het besluit wordt aan belanghebbenden meegedeeld.

3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover
een advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp
Aanvullend krediet t.b.v. nieuwbouw VMBO

B & W-vergadering van
27 mei 2008

Bestuurlijke context
Door de gemeenteraad is op 24 mei 2007 een krediet van€ 61.159.357,- beschikbaar gesteld voor de
nieuwbouw van VMBO-scholen.
De nieuwbouw voor het LJC2 en het Sterrencollege worden momenteel aanbesteed. De raad hebben wij
hierover tussentijds met ons besluit van 26 febr. 2008 geïnformeerd. Naar het zich laat aanzien moet
rekening gehouden worden met hogere bouwkosten dan waarvan bij de kredietaanvraag op 24 mei 2007
werd uitgegaan. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan de huidige marktontwikkelingen. De raad heeft
in haar besluit van 24 mei ingestemd dat het budget mag stijgen overeenkomstig de loon- en
prijsstijgingen in de markt.

De raad wordt verzocht een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van€ 4.000.000,- ten laste van de
op 24 mei 2007 geraamde hogere opbrengst uit de verkoop van af te stoten schoolgebouwen.

Raadsparagraaf:
De nota wordt aan de raad voorgelegd omdat een aanvullend krediet gevraagd wordt.



Onderwerp: Aanvullend krediet, nieuwbouw VMBO

1 Inhoud van het voorstel

Door de gemeenteraad is op 24 mei 2007 een krediet van€ 61.159.357,-
beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van VMBO-scholen.

De raad wordt verzocht een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€ 4.000.000,- ten laste van de op 24 mei 2007 geraamde hogere opbrengst uit de
verkoop van af te stoten schoolgebouwen.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

De nieuwbouw voor het LJC2 en het Sterrencollege worden momenteel aanbesteed.
Met ons besluit van 26 febr. 2008 is de raad hierover voor het laatst geïnformeerd.
Naar het zich laat aanzien moet rekening gehouden worden met hogere bouwkosten
dan waarvan bij de kredietaanvraag op 24 mei 2007 is uitgegaan. Dit is
voornamelijk toe te rekenen aan marktontwikkelingen. De raad heeft in haar besluit
van 24 mei uitgesproken dat het budget mag stijgen overeenkomstig de loon- en
prijsstijgingen in de markt.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

De bouwaanvragen voor het LJC en het Sterrencollege worden momenteel
beoordeeld. Beide aanvragen zijn recent ter visie gelegd.

4 Financiële paragraaf

Bij het raadskrediet is rekening gehouden met verwachtte loon- en prijsstijgingen,
echter deze zijn toen niet in het feitelijke verstrekte krediet verwerkt.
Bij het raadskrediet van 24 mei is een budget van 5 mln. genoemd voor risico’s, dat 
gedekt kan worden uit hoger geprognosticeerde inkomsten uit de verkoop van de af
te stoten schoolgebouwen.
Voorgesteld wordt het krediet ten laste van de inkomsten uit verkoop te brengen.

5 Participatie / communicatie

De aangevraagde vergunningen voor beide nieuwe gebouwen liggen momenteel ter
inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze kenbaar maken.
Over de nieuwe invulling van het gebied Badmintonpad is en wordt ook gesproken
met de daarvoor in het leven geroepen Klankbordgroep.

6 Planning
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Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
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De start van de bouw is gepland in het voorjaar van 2009 en de oplevering medio
2010.

Wij stellen de raad voor:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de
VMBO scholen van€ 4.000.000,-

2. Dit krediet te dekken uit de verwachte opbrengst van de verkoop van de af te
stoten schoolgebouwen.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de
VMBO scholen van€ 4.000.000,-

2. Dit krediet te dekken uit de verwachte opbrengst van de verkoop van de af te
stoten schoolgebouwen.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


