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Onderwijshuisvesting stand van zaken overschrijdingen

Geachte leden van de Commissie Samenleving,

In juli 2014 heeft het college u per brief geïnformeerd over de mogelijke 
toekomstige overschrijdingen in de onderwijshuisvesting (pag. 2 en verder, brief 
2014/235743). In deze brief informeer ik u over de huidige stand van zaken met 
betrekking tot deze overschrijdingen. Daarnaast deel ik u twee nieuwe 
overschrijdingen mee. Deze overschrijdingen hebben betrekking op de uitbreiding 
van basisschool De Dreef en de school voor voortgezet onderwijs Coomhert.

In deze brief wordt de dekking met betrekking tot deze overschrijdingen beschreven 
en welke stappen er zijn ondernomen om in de nabije toekomst het aantal 
overschrijdingen tot een minimum te beperken.
Daarnaast is er een viertal projecten die binnen het beschikbare budget zijn 
gerealiseerd.

Stand van zaken naar aanleiding van de brief van juli 2014 
De Wilgenhoek

De overschrijding bij De Wilgenhoek bedraagt € 69.000.-. Deze overschrijding 
komt doordat tijdens de uitbreiding van de school bleek dat er asbest in het 
schoolgebouw aanwezig was. Door het verwijderen van deze asbest moest een 
aantal groepen van de school noodgedwongen tijdelijk elders worden gehuisvest.
De overschrijding valt onder de gemeentelijke zorgplicht en het college zal hierover 
in december 2015 een besluit nemen.

Daaf Geluk
De voor de zomer van 2014 ingediende accountantsverklaring ad € 295.000,- is met 
het verantwoordelijke schoolbestuur besproken. Uitgangspunt van de bespreking 
was dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor mogelijke overschrijdingen 
met betrekking tot de uitbreiding van de school. Overschrijdingen met betrekking 
tot het onderhoud van het bestaande schoolgebouw is de verantwoordelijkheid van
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het schoolbestuur. De besprekingen hebben ertoe geleid dat de overschrijding, met 
betrekking tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid is teruggebracht tot 
€ 124.000,-. Deze overschrijding heeft onder andere te maken met het afvoeren van 
vervuilde grond onder de nieuwbouw van de school.
Een gewijzigde accountantsverklaring is ingediend en het college kan in december 
2015 een besluit nemen over deze overschrijding.

Vervangen dak Brandaris
In de brief van juli 2014 meldde ik u dat het vervangen van het dak van basisschool 
De Brandaris een ingewikkelde klus is, waarbij op voorhand niet is aan te geven of 
alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zoals in het bestek omschreven 
staat.
Het project is nu afgerond en zeker is dat we te maken hebben met een 
overschrijding van ongeveer € 70.000,-. Dat is een overschrijding van om en nabij 
11 %. De gesprekken hierover worden gevoerd en het college neemt hierover een 
besluit als deze gesprekken zijn afgerond. In het collegebesluit wordt dan tevens 
opgenomen de hoogte van de overschrijding die behoort tot de wettelijke 
zorgplicht.

Praktijkschool Oost ter Hout
Op 29 september 2015 heeft het college een besluit genomen over de overschrijding 
bij de praktijkschool Oost ter Hout (2015/357218). De school is gehuisvest in een 
monumentaal oud pand en tijdens de renovatie van het schoolgebouw zijn de 
overblijfselen van het 17de eeuwse huis gevonden.

Reden voor het besluit was dat de extra kosten noodzakelijk zijn om een kwalitatief 
goed schoolgebouw te realiseren. De overschrijding had namelijk onder andere 
betrekking op de volledige vervanging van het gevelschilderwerk, volledige 
vervanging van de terreinriolering, isolatiedakkap en aanvullende asbestsanering. 
De kosten van het besluit bedragen € 212.014,-.

Nieuwe overschrijdingen 
De Dreef

De accountantsverklaring met betrekking tot de verbouwingen van basisschool 
De Dreef aan de Dreef 20 en de Kleine Houtweg 24 is ontvangen. Op dit moment 
geeft de verklaring aan dat het krediet met betrekking tot de verbouwing van 
De Dreef 20 met € 75.000,- wordt overschreden. Het krediet met betrekking tot de 
verbouwing van de Kleine Houtweg 24 is met € 11.000,- onderschreden. Dit bedrag 
is van het schoolbestuur teruggevorderd.

De accountsverklaring is met het schoolbestuur besproken. De overschrijding is 
ontstaan door onder andere aanpassingen van het constructiewerk, 
brandveiligheidsmaatregelen, vluchtwegherstel en daaraan gerelateerd 
schilderwerk. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn in het verkrijgen van een 
vergunning brandveilig gebruik en behoren tot de wettelijke zorgplicht.
In december 2015 neemt het college hierover een besluit.
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Coornhert
Recentelijk zijn de gesprekken met Dunamare afgerond over de overschrijding die 
is ontstaan bij de uitbreiding van het Coornhert. Aangezien dit een complex project 
betreft dat in 2012 was afgerond heeft het enige tijd geduurd voordat aspecten van 
het project goed doorgesproken waren.
Een deel van de overschrijding valt onder de wettelijke zorgplicht, onder andere de 
kosten voor het afvoeren van vervuilde grond, verzwaring van de elektra 
aansluiting, uitbreiding van de brandmeldinstallatie en het omleggen van leidingen.

De eigen bijdrage van het schoolbestuur om de overschrijding te dekken bedraagt 
€ 185.935,-. Deze bijdrage is noodzakelijk omdat niet alle posten zijn opgenomen in 
de overschrijding behoren tot de wettelijke zorgplicht.
De extra kosten voor de gemeente bedragen € 117.000,-.

Overschrijdingen komen ten laste van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
(SHO), het Gemeentelijk Investeringsplan 77.01 (IP 77.01).
De overschrijding genoemd in de paragrafen De Wilgenhoek, Daaf Geluk,
De Dreef, Oost ter Hout en Coornhert worden gedekt uit de stelpost die onderdeel 
uitmaakt van het IP 77.01.
Een stelpost is in het IP 77.01 gecreëerd, zodat de afwikkeling van de 
onderwijsinvesteringen via deze stelpost transparant verantwoord kan worden.
Deze stelpost past binnen het totaal investeringsbedrag voor onderwijshuisvesting 
in het Investeringsplan. Juist omdat bij de raming van de investeringsbedragen 
wordt uitgegaan van de wettelijke normbedragen, wijken de uiteindelijk te 
verstrekken kredieten naar boven of beneden af.
De stelpost heeft voldoende financiële middelen om deze overschrijding te dekken.

Over de overschrijding ten behoeve van De Brandaris wordt nog gesproken met het 
schoolbestuur. Indien blijkt dat de gemeente verantwoordelijk is voor (een gedeelte) 
van deze kosten zal deze overschrijding ook ten laste van de stelpost worden 
gebracht.

Bouwprojecten afgerond binnen het door het college vastgestelde krediet 
Naast de overschrijdingen waarover ik u informeer zijn er ook bouwprojecten die 
binnen het door het college vastgestelde bouwkrediet zijn gerealiseerd.
Dit betreft de uitbreiding van:

basisschool Zuidwester en de 
Koningin Emmaschool.

Het geschikt maken van een bestaand schoolgebouw; 
ten behoeve van basisschool Al Ikhlaas en
reeds in deze brief gemeld basisschool De Dreef aan de Kleine Houtweg.

Bouwprojecten die zijn afgerond en waarvan naar verwachting wordt aangegeven 
dat deze binnen het beschikbaar gestelde krediet zijn gerealiseerd zijn De 
Zonnewijzer en de bouw van de klimaat neutrale school Plein Oost (voorheen ML 
King en Hildebrand). De verantwoording van deze kredieten wordt nog dit jaar 
verwacht.
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Controle op verstrekte kredieten
De Rapportage Onderwijshuisvesting is op 4 september 2014 in uw commissie 
besproken (2014/171014). Onderdeel van de rapportage zijn verbeterpunten met 
betrekking tot de processen en de organisatie van bijvoorbeeld de kredieten die 
worden verstrekt.
In de afgelopen maanden is een managementrapportage ontwikkeld die bijdraagt 
aan het nauwgezet volgen van kredieten vanaf het moment van het beschikbaar 
stellen tot aan de afrekening. Deze rapportage geeft ons tijdens het bouwproces 
inzicht of een krediet wordt overschreden. Tevens wordt dan duidelijk waarom een 
krediet wordt overschreden. Door deze informatie vroegtijdig te ontvangen kan met 
schoolbesturen de voortgang van de bouwprojecten worden besproken en kan 
worden overlegd welke maatregelen zij nemen om de overschrijding terug te 
dringen.

Deze rapportage is op 12 januari 2015 besproken met de schoolbesturen en is ter 
besluitvorming geagendeerd in het bestuurlijk overleg van de schoolbesturen, het 
BOPOH / BOVOH. Dit heeft plaatsgevonden op 19 maart 2015.
De rapportage maakt sindsdien onderdeel uit van de beschikking die aan 
schoolbesturen wordt verstuurd. De schoolbesturen Kolom en Spaamesant zijn de 
eerste schoolbesturen die hier nu mee te maken hebben.

Slot
Door gezamenlijk met de schoolbesturen middels de management rapportage te 
sturen op de uitgave van de kredieten, verwacht ik minder overschrijdingen. Indien 
ik door schoolbesturen onverhoopt toch word geïnformeerd over een overschrijding 
stel ik u hierover in kennis.

Met vriendelijke groet,


