
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Beschikbaar stellen middelen eerste inrichting onderwijshuisvesting  
BBV nr: 2014/190115 

 

1. Inleiding 

Diverse scholen hebben aanvragen ingediend voor de eerste inrichting van hun 

schoolgebouwen. 

Een aanvraag eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair is een aanvraag waar de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009 in voorziet. 

Eerste inrichting valt onder de zorgplicht onderwijshuisvesting van de gemeente Haarlem. 

 

Op het moment dat het aantal leerlingen op een school groeit en de school het aantal groepen 

uitbreidt, ontvangt de school deze middelen voor het extra aantal groepen of m². 

Dit wordt gedaan op basis van de teldatum van het voorgaande schooljaar en als de prognoses 

laten zien dat zij deze groepen en het aantal kinderen de eerstkomende jaren behouden. 

 

 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Een krediet van € 62.939,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste inrichting 

onderwijsleerpakket voor scholen van Stichting Spaarnesant, te weten de 

Beatrixschool, o.b.s. de Cirkel, Molenwiek/Dalton, o.b.s de Peppelaer en o.b.s. Ter 

Cleeff. 

2. Een krediet van € 55.772,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste inrichting 

onderwijsleerpakket en meubilair voor scholen van Stichting Salomo, te weten de 

Ark, de Wadden en de Koningin Emmaschool,. 

3. Een krediet van € 161.222,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste 

inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor het Rudolf Steiner College. 

4. De aanvraag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de 18
e
 tot 

22
e
 groep van de Bos en Vaartschool van Stichting Spaarnesant af te wijzen, omdat 

de school al ingericht is voor 23 groepen. 

5. De aanvraag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de  25
e
 en 

26
e
 groep van de Kring van Stichting Spaarnesant af te wijzen, omdat de school al 

ingericht is voor 29 groepen. 

6. De kosten voor deze besluiten á € 279.933,- te dekken uit de investeringspost IP 

77.01, post eerste inrichting. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd 

bij de begrotingsvaststelling. 

7. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit. 

8. De raadscommissie Samenleving te informeren over dit besluit. 

 

3. Beoogd resultaat 

Realiseren van eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair op diverse scholen voor 

nieuwe groepen of extra m². 
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 4. Argumenten 

 

Op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs maakt een school 

aanspraak op de bekostiging van de eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en 

meubilair. 

Op het moment dat het aantal leerlingen op een school groeit en de school het aantal groepen 

uitbreidt ontvangt de school middelen ten behoeve van de aanschaf van het 

onderwijsleerpakket en meubilair voor het extra aantal groepen of m². 

Dit wordt gedaan op basis van de teldatum van het voorgaande schooljaar en als de prognoses 

laten zien dat de school deze groepen en het aantal kinderen de eerstkomende jaren behouden. 

 

De gemeente Haarlem en Stichting Spaanesant verschillen van mening over een tweetal 

scholen. 

Stichting Spaanesant is van mening dat bij basisschool de Kring de dislocatie Hannie Schaft 

is meegerekend in de 29 groepen. Eerder is echter een B&W besluit genomen (2011/124158) 

waarin de Kring werd voorzien in 29 groepen. De dislocatie Hannie Schaft is voorzien in 

onderwijsleerpakket en meubilair  in vijf groepen.  

 

Met betrekking tot de aanvraag van de Bos en Vaartschool is in november 2012 al een besluit 

genomen  (2012/354124). Op grond van de teldatum 1 oktober 2011 heeft de Bos en 

Vaartschool recht op bekostiging eerste inrichting t/m de 22
e
 groep. De school is ingericht 

voor 23 groepen onderwijsleerpakket en 25 groepen meubilair. Hiermee heeft de Gemeente 

Haarlem aan haar zorgplicht voldaan. De Gemeente Haarlem blijft bij haar eerder genomen in 

standpunt om de aanvraag af te wijzen. Het schoolbestuur is hiervan op de hoogte. 

De aanvraag kan worden afgewezen op basis van Bijlage 1, Artikel 1.7.1 van de verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009. 

 

De financiële middelen zijn opgenomen in het investeringsplan. 

In het gemeentelijk investeringsplan IP77.01 zijn middelen opgenomen voor de eerste 

inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. De kosten voor eerste inrichting 

onderwijsleerpakket en meubilair worden ten laste gebracht van deze middelen.  

 

School Bedrag Groep Adres 

o.b.s. De Beatrix € 13.943 19 Blinkertpad 3 

o.b.s. De Cirkel € 13.943 15 Atjehstraat 35a 

Molenwiek Dalton € 7.167 19 Betuwelaan 2 

o.b.s. de Peppelaer € 13.943 14 Leidseplein 33 

o.b.s. Ter Cleeff € 13.943 26 Santpoorterplein 28 

De Ark € 13.943 27 Velserstraat 17 

De Wadden € 27.886 18+19 Alexander 

Flemingstraat 39 

Koningin Emmaschool € 13.943 20 Roerdompplein 19 

Rudolf Steiner College € 161.222 1020m2 Engelandlaan 2 

 

 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Tegen de twee afgewezen aanvragen kan het schoolbestuur formeel in beroep gaan.   
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6. Uitvoering 

De besturen van de verschillende scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair bij de basis- en middelbare 

scholen. Zij leggen verantwoording af voor de bestedingen. 

 

 

7. Bijlagen 

n.v.t. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


