
Haarlem 

Gemeente Haarlem 

Jan Nieuwenburg 
Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken 
onderwijs en jeugdbeleid 

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem 

Aan de leden van de commissie Samenleving 
I 
I 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Onderwerp 

24 maart 2014 
STZ/JOS/2014/93090 
M Harteveld 
023 -5113488 
mharteveld@haarlem.nl 
Bekostiging herstel constructie dak basisschool Brandaris 

Geachte leden van de commissie Samenleving, 

Met deze brief informeer ik u over het bekostigen van het herstel van de constructie 
van het dak van basisschool De Brandaris. 

Het schoolbestuur Stichting Sint Bavo heeft enige tijd geleden een aanvraag 
ingediend om de constructie van het dak van basisschool De Brandaris te herstellen. 
Zij onderbouwen hun aanvraag met een bouwkundige rapportage. De afdeling 
Vastgoed van de gemeente Haarlem heeft geconstateerd dat vervanging van het 
dak noodzakelijk is. 

Uit een inspectie is gebleken dat de problemen aan het dak zijn aan te merken als 
een fout in de constructie van het dak. Het dak stamt echter uit 1977 en de schade is 
daardoor niet meer te verhalen op de aannemer. Het schoolbestuur doet nu een 
beroep op de voorziening herstellen van constructiefouten die in de 'Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem' staat. 

Voorbereidend onderzoek boven het plafond heeft twee weken geleden aangetoond 
dat het dak in een nog slechtere staat was dan eerder was gedacht. Ook is daarbij 
schimmelvorming geconstateerd. Het nu niet herstellen van het dak brengt 
veiligheidsrisico's voor leerlingen in de school met zich mee. 

Deze urgentie heeft ertoe geleid dat het schoolbestuur vooruitlopend op definitieve 
besluitvorming in het college de opdracht heeft gekregen per direct te starten met de 
herstelwerkzaamheden. De school kan tijdens de herstelwerkzaamheden gebruikt 
blijven worden. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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De kosten van € 600.000,- die nodig zijn om de constructie van het dak te herstellen 
worden gedekt uit de middelen die in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
(SHO) staan. Ik verwacht dat het college uiterlijk eind april een besluit neemt over 
de kosten en de financiering hiervan. 

Met vriendelijke groet. I 
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