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1. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van € 24.112,25 beschikbaar te
stellen bestemd voor uitbreiding van de openbare basisschool De Wilgenhoek.

2. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van € 30.100,40 beschikbaar te
stellen bestemd voor uitbreiding van de openbare basisschool De Cirkel.

3. De kosten van het besluit bedragen € 54.212,65 (€ 24.112,25 / € 30.100,40). Het besluit wordt
gedekt uit investeringspost 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de
begrotingsvaststelling

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
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Onderwerp
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OBS De Cirkel

B & W-vergadering van
15 november 2011

DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd een besluit te nemen om aan Spaarnesant ten behoeve van OBS De Wilgenhoek
en OBS De Cirkel voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen voor het maken van een bouwplan
voor uitbreiding.

Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet is vastgelegd in de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009.
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Onderwerp: Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet OBS De Wilgenhoek en
OBS De Cirkel
Reg. Nummer: 2011/365558

1. Inleiding
In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO 2009/240981) zijn
investeringsbedragen opgenomen voor de openbare scholen De Wilgenhoek en De
Cirkel. Schoolbesturen kunnen tot maximaal 5 % van het in het SHO opgenomen
investeringsbedrag een voorbereidingskrediet aanvragen. Spaarnesant, het
schoolbestuur van de openbare scholen De Wilgenhoek en De Cirkel, heeft het
voorbereidingskrediet voor beide scholen aangevraagd (2011/234626 en
2011/55098). 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 Spaarnesant een voorbereidingskrediet van

€ 24.112,25 beschikbaar te stellen bestemd voor uitbreiding van de
openbare basisschool De Wilgenhoek.

2. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van
€ 30.100,40 beschikbaar te stellen bestemd voor uitbreiding van de
openbare basisschool De Cirkel.

3. De kosten van het besluit bedragen € 54.212,65 (€ 24.112,25 / € 30.100,40).
Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01. Het hiervoor benodigde
raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie

Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Aan Spaarnesant middelen beschikbaar stellen om een plan te ontwikkelen voor de
uitbreiding van De Wilgenhoek en De Cirkel.

4. Argumenten
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
In het SHO (2009/240981) is voor OBS De Wilgenhoek een krediet opgenomen
voor het realiseren van een uitbreiding. Het schoolbestuur ontwikkelt hiervoor een
bouwplan.

In het SHO is tevens opgenomen een krediet voor OBS De Cirkel om het gebouw
aan de Atjehstraat 35a uit te breiden. Het schoolbestuur laat hiervoor een bouwplan
opstellen.

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2009
Het schoolbestuur Spaarnesant heeft schriftelijk ( 2011/55098) een
voorbereidingskrediet aangevraagd van € 30.100,40 zijnde 5 % van de bouwkosten
voor basisschool De Cirkel. Tevens heeft zij schriftelijk (2011/234626) een
voorbereidingskrediet aangevraagd van € 24.112,25 zijnde 5 % van de bouwkosten
voor basisschool De Wilgenhoek. Het beschikbaar stellen van een bouwkrediet is
een voorziening waar de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
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gemeente Haarlem in voorziet. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om het
schoolbestuur in staat te stellen de verbouwingsplannen te ontwikkelen, adviseurs in
te huren en bijvoorbeeld leges te betalen.

Financiële paragraaf
Binnen het investeringsplan 77.01 zijn middelen opgenomen voor de uitbreiding
van De Wilgenhoek en de uitbreiding van De Cirkel. Beide voorbereidingskredieten
kunnen hieruit worden betaald.
Op grond van de verordening worden beide voorbereidingskredieten op de
uiteindelijke beschikbare kredieten in mindering gebracht.

5. Kanttekeningen
Geen

6. Uitvoering
Het schoolbestuur Spaarnesant is bouwheer en daarmee verantwoordelijk voor de
uitvoering.

7. Bijlagen
Geen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


