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Onderwerp  
Beschikbaar stellen kredieten voor het aanpassen van de schoolgebouwen van De Verbeelding, Louis 
Couperusstraat 2, en van de Hannie Schaftschool, Linschotenstraat 57A. Beschikbaar stellen 
voorbereidingskrediet voor het schoolgebouw van de Cruquiusschool, Cruquiusstraat 2. 

Nummer 2017/310392 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling STZ/JOS 

Auteur Gelder, E.J. van 

Telefoonnummer 023-5113491 

Email gelderej@haarlem.nl 

Kernboodschap  Met het beschikbaar stellen van de investeringskredieten voor de noodzakelijke 

aanpassingen van de schoolgebouwen van De Verbeelding, Louis Couperusstraat 2 

en van de Hannie Schaftschool, Linschotenstraat 57A vindt er uitbreiding van de 

capaciteit en optimalisering van deze schoolgebouwen plaats. 

Met het toekennen van het  voorbereidingskrediet kan het schoolbestuur 

Spaarnesant de bouw voorbereiden voor de aanpassingen aan het schoolgebouw van 

de Cruquiusschool, aan de Cruquiusstraat 2.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

N.v.t. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Haarlem. 

(2014/361046). ,zoals besproken in de raad van 18 december 2014 

- Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 (2015/166865) , zoals 

besproken in de raad van 2 juli 2015 en het geactualiseerde Strategisch 

Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 (2017/194801). ,zoals besproken in de 

vergadering van de commissie Samenleving van 8 juni 2014 

- Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2016  (2016/55298)., zoals besproken in de 

commissie Samenleving van 12 mei 2016 

- Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2017 (2017/55120) , zoals besproken in de 

raad van 6 april 2017 

- Kadernota 2017 (2017/213926), zoals besproken in de raad van 29 juni 2017 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014361046-2-Raadsstuk-Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-Haarlem-2015.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015166865-2-Raadsstuk-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2015-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017194801-1-Vaststellen-proces-en-onderdelen-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2018-2022-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016055298-2-Collegebesluit-Vaststellen-Jaarlijks-Onderwijshuisvestingsplan-2016-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017055120-2-Raadsstuk-Jaarlijks-Onderwijshuisvestingsplan-2017-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017213926-1-Kadernota-2017-3.pdf
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Besluit College  

d.d. 18 juli 2017 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Een investeringskrediet van  € 100.0000,- beschikbaar te stellen aan 

Stichting Salomo bestemd voor de benodigde aanpassingen aan het 

schoolgebouw van De Verbeelding aan de Louis Couperusstraat 2. 

2. Een investeringskrediet van  € 421.0000,- beschikbaar te stellen aan 

Spaarnesant bestemd voor de benodigde aanpassingen aan het 

schoolgebouw van de Hannie Schaftschool aan de Linschotenstraat 75A. 

3. Aan Spaarnesant tevens een voorbereidingskrediet van  € 150.000,- 

beschikbaar te stellen, bestemd voor de aanpassingen van het schoolgebouw 

van de Cruquiusschool aan de Cruquiusstraat 2. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester,  

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Het Strategisch Huisvestingplan Onderwijs (SHO) beschrijft de groei in leerlingenaantal op 

basis van prognoses in de gemeente Haarlem. Er is nu en in de toekomst een duidelijke 

behoefte aan capaciteit om leerlingengroei te accommoderen. Met de schoolbesturen is 

afgesproken om aan Stichting Salomo het schoolgebouw Louis Couperusstraat 2 in gebruik te 

geven om de groei van het aantal basisschool leerlingen in Haarlem noord op te vangen.  

 

Het schoolbestuur Spaarnesant kan door aanpassingen van het schoolgebouw aan de 

Linschotenstraat 57A een capaciteitsuitbreiding voor basisschoolleerlingen in Haarlem 

zuidwest realiseren. Zowel in 2016 als in 2017 zijn hiervoor, door de schoolbesturen 

Stichting Salomo en Spaarnesant, aanvragen middels het JOP ingediend en is er overleg 

gevoerd over de gewenste aanpassingen. Het besluit om de kredieten nu beschikbaar te 

stellen is in overeenstemming met de besluitvorming bij de kadernota maar loopt vooruit op 

de vaststelling van het Investeringsplan 2017-2022 dat bij de Programmabegroting 2018 

plaatsvindt. 

 

Met de Kadernota 2017 is tevens de motie vervroegde uitvoering Cruquiusschool aan de 

Cruquiusstraat 2 aangenomen. Deze uitvoering zal in 2018 plaatsvinden. Het schoolbestuur 

Spaarnesant heeft voor dit onderwijshuisvestingsproject een voorbereidingskrediet 

aangevraagd.  
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2. Besluitpunten college 

 

1. Het college besluit een  investeringskrediet van  € 100.0000,- beschikbaar te stellen 

aan Stichting Salomo bestemd voor de benodigde aanpassingen aan het 

schoolgebouw van De Verbeelding  aan de Louis Couperusstraat 2. 

2. Het college besluit een  investeringskrediet van  € 421.0000,- beschikbaar te stellen 

aan Spaarnesant bestemd voor de benodigde aanpassingen aan het schoolgebouw van 

de Hannie Schaftschool aan de Linschotenstraat 75A.  

3. Het college besluit aan Spaarnesant tevens een voorbereidingskrediet van  

 € 150.000,- beschikbaar te stellen, bestemd voor de aanpassingen van het 

schoolgebouw van de Cruquiusschool aan de Cruquiusstraat 2. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Met het beschikbaar stellen van de kredieten kunnen de desbetreffende schoolbesturen 

uitvoering geven aan de beoogde interne aanpassingen van de schoolgebouwen. Hiermee 

wordt in 2017 een uitbreiding van de onderwijshuisvestingcapaciteit in Haarlem Noord en 

Haarlem Zuidwest gerealiseerd. Door het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet 

voor de Cruquiusschool kan het schoolbestuur een bouwplan ontwikkelen waarmee in 2018 

kan worden gestart met de realisatie.  

 

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.  

 

De bouwplannen voor de basisscholen  De Verbeelding, Louis Couperusstraat2, Hannie 

Schaftschool, Linschotenstraat 57A en de Cruquiusschool, Cruquiusstraat 2 passen binnen de 

visie van het SHO. 

In het SHO is opgenomen dat onderwijshuisvesting een voorwaarde is voor een succesvolle 

schoolloopbaan. Een schoolgebouw is een integraal onderdeel van de onderwijsvisie van een 

school. Met de aanpassingen en uitbreidingen voldoen de scholen weer volledig aan de eisen 

die gesteld worden aan het basisonderwijs. 

 

Ruimtebehoefte toekomst volgens geactualiseerde SHO en woonvisie. 

De komende jaren komt door de groei van de stad en de daarmee verband houdende groei van 

het leerlingenaantal de onderwijshuisvestingscapaciteit nog meer onder druk te staan. Met het 

beschikbaar stellen van de kredieten kan er een start gemaakt worden om een tekort zoveel 

mogelijk te beperken dan wel tijdig te voorkomen. 

 

Werkzaamheden  zijn voorzieningen als bedoeld in de Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Haarlem 2015. 

De kredieten worden beschikbaar gesteld voor werkzaamheden die conform de Verordening 

worden aangemerkt als voorzieningen in de huisvesting.  
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Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet conform Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Haarlem 2015 

Voor voorzieningen als bedoeld in de Verordening, zoals uitbreiding van schoolgebouwen, 

kan bij het college een aanvraag worden ingediend voor het bekostigen van de kosten voor 

het opstellen van een aanbesteding gereed bouwplan. De bekostiging bouwvoorbereiding 

bedraagt 5% van de totale geraamde kosten. 

 

Financiën  

Binnen het investeringsplan 77.01 zijn middelen opgenomen ten behoeve van het aanpassen 

van de desbetreffende schoolgebouwen. De kosten kunnen hieruit worden betaald.  

 

Schoolbestuur 

 

Ten behoeve van  Krediet 

Stichting Salomo De Verbeelding, Louis 

Couperusstraat 2 

€ 100.000,- 

Spaarnesant Hannie Schaftschool, 

Linschotenstraat 57A 

€ 421.000,- 

Spaarnesant  Cruquiusschool, 

Cruquiusstraat 2 

€ 150.000,-  (5% 

voorbereidingskrediet) 

 

 

Communicatie & Participatie 

 

De schoolbesturen zijn bouwheer en daarmee tevens verantwoordelijk voor communicatie 

met buurtbewoners en wijkraden met betrekking tot de werkzaamheden.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

 

Onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen Stichting Salomo en Spaarnesant 

worden de werkzaamheden uitgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden legt het 

schoolbestuur financiële verantwoording af aan het college.  

 

7. Bijlagen 

 

Geen. 

 


