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Kernboodschap  Op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs stellen wij een eenmalig 

investeringskrediet beschikbaar van € 110.000,= voor noodzakelijke aanpassingen 

aan het gebouw van basisschool “De Ark”, gelegen aan de Velserstraat 55. Met 

deze aanpassingen is het gebouw door het schoolbestuur geschikt gemaakt voor 

gebruik door primair onderwijs. Het schoolbestuur heeft hiermee, vooruitlopend op 

het besluit, extra onderwijscapaciteit toegevoegd aan het gebied Haarlem Noord.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Niet van toepassing. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) dd. 2 juli 2015 (2015/166865) en 

het Investeringsplan 2015-2020 (IP-nr. 77.01). 

Besluit College  

d.d. 5 september 2017 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Aan de Stichting Salomo een investeringskrediet van € 110.000,- 

beschikbaar te stellen voor uitgevoerde aanpassingen aan het gebouw 

gelegen aan de Velserstraat 55. 

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rdorst@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015166865-2-Raadsstuk-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2015-2.pdf
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1. Inleiding  

In de vergadering van 2 juli 2015 heeft de Raad het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 

2015-2020 (SHO) vastgesteld (BBV nr. 2015/166865). In het SHO is aangegeven dat het 

leerlingenaantal in het gebied Haarlem Noord vanaf 2014 toeneemt. Bij basisschool “De 

Ark” was sprake van een grote groei van het aantal leerlingen. Om te voldoen  aan de 

onderwijshuisvestingsbehoefte was extra capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit is gevonden 

in het voormalig schoolgebouw aan de Velserstraat 55. Hierdoor kon de groei van 

basisschool “De Ark” op deze locatie worden opgevangen. Om verantwoorde huisvesting 

mogelijk te maken waren bouwkundige werkzaamheden aan het gebouw noodzakelijk. Het 

schoolbestuur heeft, vooruitlopend op dit besluit, de werkzaamheden uitgevoerd en financieel 

verantwoord. Hiermee is extra onderwijscapaciteit toegevoegd aan het gebied Haarlem 

Noord. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit aan Stichting Salomo een investeringskrediet van € 110.000,- 

beschikbaar te stellen voor uitgevoerde aanpassingen aan het gebouw gelegen aan de 

Velserstraat 55. 

3. Beoogd resultaat 

Het vergroten van de onderwijscapaciteit in Haarlem Noord door het realiseren van een 

kwalitatief goed schoolgebouw, geschikt voor het basisonderwijs.  

 

4. Argumenten 

4.1 De gemeente realiseert goed onderhouden en voldoende schoolgebouwen  

Het beschikbaar houden van voldoende schoolgebouwen, aangepast aan de onderwijskundige 

eisen van deze tijd draagt bij aan de doelstelling van Programma Maatschappelijke 

Participatie, beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport om uit hoofde van de gemeentelijke 

zorgplicht voldoende en goed onderhouden schoolgebouwen te realiseren. 

 

4.2 Groei van leerlingen vraagt om gebruik van extra huisvesting 

Basisschool “De Ark” is sinds 2011 gehuisvest in de nieuwbouw  aan de Velserstraat nr. 17 

in Haarlem. Door de grote toename van het aantal leerlingen werd gezocht naar aanvullende 

huisvesting om aan de huisvestingsbehoefte van deze school te voldoen.  

4.3 Extra huisvesting is gevonden in het gebouw aan de Velserstraat 55 

Inmiddels heeft het schoolbestuur het pand aan de Velserstraat 55 in gebruik genomen. Het 

gebouw is door het schoolbestuur aangepast. Het gebouw is geschikt gemaakt conform wet- 

en regelgeving en vormt nu een dislocatie van “De Ark”.   

 

 

4.4 Financiën 

 

Binnen het investeringsplan IP 77.0, Ark/Werkschuit, zijn middelen opgenomen ten behoeve 

van de werkzaamheden om het pand als school weer in gereedheid te brengen voor het 

onderwijs. Deze middelen zijn toereikend en conform afspraak worden de kosten voor deze 

eenmalige investering hieruit betaald. 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015166865-2-Raadsstuk-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2015-2.pdf
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5. Risico’s en kanttekeningen 

In het kader van de doorontwikkeling in de afstemming en het (her)gebruik van  

huisvestingslocaties voor het onderwijs, zal middels het SHO een verkenning worden 

opgestart over de wenselijkheid om dit pand aan de gemeente in eigendom over te dragen. 

 

6. Uitvoering 

Stichting Salomo heeft de werkzaamheden uit laten voeren en heeft de kosten verantwoord. 

Hiermee is extra onderwijscapaciteit toegevoegd. Na een conform besluit door het college zal 

de gemeente het beschikte bedrag vergoeden aan het schoolbestuur.  

 

7. Bijlagen 

Geen. 

 


