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Onderwerp: Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet voor Praktijkschool de 

Schakel.  

Reg. Nummer: 2014/337705 

 

1.Inleiding 

 

Op 22 april 2014  is door het college besloten (2014/125384) dat het schoolbestuur 

Stichting Kolom nieuwbouw voor Praktijkschool de Schakel mag gaan uitvoeren op 

de locatie Verspronckweg 199. 

Schoolbesturen kunnen een voorbereidingskrediet tot maximaal 5 % van het in het 

SHO opgenomen investeringsbedrag aanvragen. Het schoolbestuur van de school 

heeft het voorbereidingskrediet ad € 170.940,-- aangevraagd. 

 

Het college is bevoegd een besluit te nemen tot beschikbaarstelling van dit krediet. 

Dit krediet wordt op het totale bouwkrediet in mindering gebracht.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit aan Stichting Kolom een voorbereidingskrediet van                  

€ 170.940,-- beschikbaar te stellen bestemd voor het realiseren van 

nieuwbouw voor praktijkschool De Schakel aan de Verspronckweg 199.  

2. De kosten van het besluit bedragen € 170.940,--. Het besluit wordt gedekt 

uit investeringspost IP 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is 

gemandateerd bij de begrotingsvaststelling. 

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 

Aan Stichting Kolom middelen beschikbaar stellen om een bouwplan te 

ontwikkelen voor de nieuwbouw van Praktijkschool De Schakel. 

 

4. Argumenten 
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 

In het SHO is voor praktijkschool De Schakel een krediet opgenomen voor het 

realiseren van een uitbreiding. Uitbreiding op de huidige locatie Nicolaas van der 

Laanstraat is niet mogelijk omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan. 

Vervangende nieuwbouw uitvoeren op de locatie Verspronckweg 199 is wel 

mogelijk. Het wijzigen van de voorziening uitbreiding naar de voorziening 

vervangende nieuwbouw is besloten in collegebesluit 2014/125384. 

 

Op dit moment wordt met het schoolbestuur gesprekken gevoerd over de bouw van 

de school. Hierbij wordt gesproken over het bouwen van een energie-neutrale 

school. Onderwerp van gesprek is tevens de implementatie van Social Return On 

Investment.  

 

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2009 

Het schoolbestuur Stichting Kolom heeft schriftelijk op 4 juli 2014 een 

voorbereidingskrediet aangevraagd van € 170.940,-- zijnde 5 % van het 

investeringsbedrag van € 3.418.800,--. Het beschikbaar stellen van een bouwkrediet 

is een voorziening waarin de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Haarlem 2015 voorziet. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om het 
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schoolbestuur in staat te stellen de nieuwbouwplannen te ontwikkelen, adviseurs in 

te huren en bijvoorbeeld leges te betalen.  

 

Financiële paragraaf 

Binnen het investeringsplan 77.01 zijn middelen opgenomen ten behoeve van de 

nieuwbouw Praktijkschool de Schakel. De kosten kunnen hieruit worden betaald.  

Op grond van de verordening wordt het voorbereidingskrediet  in mindering 

gebracht op het beschikbaar gestelde krediet. 

 

5. Kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

Het schoolbestuur Stichting Kolom is bouwheer en daarmee verantwoordelijk voor 

de uitvoering. De financiële verantwoording zal door middel van een accountants- 

verklaring worden vastgelegd.  

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 
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