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Onderwerp: Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet voor het aanpassen van 

schoolgebouw Planetenlaan 168. 

Reg. Nummer: 2015/56176 

 

1.Inleiding 

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

SHO opgenomen investeringsbedrag aanvragen. Het schoolbestuur Spaarnesant  

heeft een voorbereidingskrediet ad € 79.500,-- aangevraagd voor het aanpassen van 

schoolgebouw Planetenlaan 168. Zowel de openbare basisschool de Zonnewijzer 

als bijzondere basisschool Dr. H. Bavinck zullen hun intrek nemen in dit gebouw.  

 

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 Spaarnesant een voorbereidingskrediet van                  

€ 79.500,-- beschikbaar te stellen bestemd voor het gereed maken van het 

schoolgebouw Planetenlaan 168.  

2. De kosten van het besluit bedragen € 79.500,--. Het besluit wordt gedekt uit 

investeringspost IP 77.01. Het college is gemandateerd om het krediet 

beschikbaar te stellen. 

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 

Het schoolgebouw Planetenlaan 168 aan te passen om de leerlingengroei van de 

basisscholen De Zonnewijzer en Dr. H. Bavinckschool te accommoderen. 

 

4. Argumenten 

De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen 

Aanpassing van schoolgebouwen draagt bij aan Programma 1.1 Maatschappelijke 

participatie. Specifiek draagt de aanpassing van het gebouw bij aan de doelstelling 

genoemd onder Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport om uit hoofde van de zorgplicht 

voldoende capaciteit te realiseren bij groei van leerlingaantallen.  

 

Uitbreiding van scholen vindt zoveel mogelijk plaats binnen de bestaande capaciteit 

van schoolgebouwen 

Samen met de schoolbesturen realiseert de gemeente, binnen de programmalijnen 

van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (S.H.O.) goede schoolgebouwen. 

De capaciteit wordt gebaseerd op de leerlingenprognoses. De aankomende jaren is 

in toenemende mate onvoldoende capaciteit aanwezig om alle leerlingen in het 

primair onderwijs te huisvesten. 

Zowel basisschool de Zonnewijzer als de Dr. H. Bavinckschool behoeven 

uitbreiding in verband met de groei van het leerlingenaantal. Het schoolgebouw aan 

de Planetenlaan 168 is door de voormalige gebruiker, de Albert Schweitzerschool, 

verlaten en zal aangepast moeten worden voor de Zonnewijzer en de Dr. H. 

Bavinckschool. 

Beiden scholen blijven gevestigd op de huidige hoofdlocatie en zullen de 

Planetenlaan 168 als tweede locatie in gebruik nemen. 

 

Collegebesluit 
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In het SHO is een krediet opgenomen om Planetenlaan 168 aan te passen aan de 

huidige onderwijskundige eisen. 

 

Het beschikbaar stellen van een bouwkrediet is een voorziening waarin de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 voorziet 

Het schoolbestuur Stichting Spaarnesant heeft schriftelijk op 30 oktober 2014 een 

voorbereidingskrediet aangevraagd van € 79.500,-- zijnde 5 % van het bedrag van  

€ 1.590.000,--. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om het schoolbestuur in staat 

te stellen het aanpassingsplan voor het gebouw te ontwikkelen, adviseurs in te huren 

en bijvoorbeeld leges te betalen.  

 

Financiële paragraaf 

Binnen het investeringsplan 77.01 zijn middelen opgenomen ten behoeve van het 

aanpassen van het schoolgebouw Planetenlaan 168. 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 Spaarnesant is bouwheer en daarmee verantwoordelijk 

voor de uitvoering. De financiële verantwoording zal door middel van een 

accountantsverklaring worden vastgelegd.  

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 
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