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Kernboodschap  Haarlem draagt zorg voor voldoende onderwijsgebouwen zodat volgende generaties 

zich optimaal kunnen voorbereiden op de toekomst. Schoolbesturen hebben de 

plicht om het onderhoud van deze gebouwen te verzorgen. Voor een aantal 

voorzieningen kunnen de schoolbesturen een beroep doen op de gemeente om 

wettelijke voorzieningen te realiseren. Om hiervoor in aanmerking te komen  

kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor opname van voorzieningen in het 

Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan, kortweg JOP. Grondslag voor de aanvragen 

zijn de Wet op het Primair Onderwijs, Wet op het Voortgezet Onderwijs en Wet op 

de Expertise Centra. De aanvragen zijn gebaseerd op de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 (verder verordening).  

Op grond van artikel 11 in de verordening is het college bevoegd het JOP vast te 

stellen en geeft hiermee uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de 

onderwijshuisvesting.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving omdat 

zij hierin een actieve informatieplicht heeft. 

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 commissie samenleving van 17 juni 2015 en het geactualiseerde 

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 (2017/194801), zoals 

besproken in de vergadering van de commissie Samenleving van 8 juni 2017. 

Besluit College  

d.d.19 december 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair              

€ 237.886,- beschikbaar te stellen. 

2. De kosten voor uitbreidingen en renovatie van schoolgebouwen € 167.500,- 

beschikbaar te stellen.  

3. Voor de interne aanpassing Liduinaschool het bedrag van € 58.500,=  

beschikbaar te stellen. 

4. De kosten voor de tijdelijke huisvesting € 179.639,- beschikbaar te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/18-december/17:00/Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-Haarlem-2015/2014361046-2-Raadsstuk-Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-Haarlem-2015-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/17-juni/19:45/Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2015/2015166865-2-Raadsstuk-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2015-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/08-juni/20:00/21-35-uur-Vaststellen-proces-en-onderdelen-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2018-2022-MS/2017194801-2-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2018-2022-1.pdf
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1. Inleiding  

Jaarlijks kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor opname van voorzieningen in het 

Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan, kortweg JOP. Grondslag voor de aanvragen zijn de Wet 

op het Primair Onderwijs, Wet op het Voortgezet Onderwijs en Wet op de Expertise Centra. 

De aanvragen zijn gebaseerd op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Haarlem 2015 (verder verordening).  

 

Op grond van artikel 11 in de verordening is het college bevoegd het JOP vast te stellen en 

geeft hiermee uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting.  

 

2. Besluitpunten college 

1. De kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair € 237.886,- 

beschikbaar te stellen. 

2. De kosten voor uitbreidingen en renovatie van schoolgebouwen € 167.500,- 

beschikbaar te stellen.  

3. Voor de interne aanpassing Liduinaschool het bedrag van € 58.500,=  beschikbaar te 

stellen. 

4. De kosten voor de tijdelijke huisvesting € 179.639,- ter beschikbaar te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 
Met de vaststelling van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan  2018 wordt uitvoering 

gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting.  

 

4. Argumenten 

1.De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen 

Het vaststellen van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) draagt bij aan Beleidsveld 

1.1 Onderwijs en sport. Specifiek draagt de vaststelling van het Jaarlijks 

Onderwijshuisvestingsplan en –overzicht bij aan het voldoen aan de zorgplicht voldoende 

onderwijshuisvestingscapaciteit te realiseren. Het JOP kent een aantal onderdelen: aanvragen 

voor de eerste inrichting, aanvragen voor investeringen en aanvragen voor tijdelijke 

huisvesting. 

 

2.Aanvragen zijn getoetst aan de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs  

De verordening beschrijft hoe en voor welke zaken schoolbesturen een aanvraag voor 

onderwijshuisvesting kunnen indienen. 

Aan de hand van de verordening zijn de aanvragen op de volgende criteria getoetst: 

1. Is de voorziening opgenomen in het SHO? 

2. Is de voorziening conform de verordening. Is het een aanvraag waarin de verordening 

voorziet? 

3. Is de voorziening noodzakelijk? 

4. Kan de voorziening worden uitgevoerd in 2018? 

Als deze criteria positief worden beantwoord, wordt een aanvraag geplaatst op het JOP. 

Indien op het eerste criteria ontkennend wordt beantwoord, hoeft dat nog geen reden te zijn 

om een aanvraag af te wijzen. De reden hiervoor is dat het SHO niet jaarlijks wordt herzien 

en de onderwijshuisvestingscapaciteit van een school wel om een uitbreiding kan vragen.  

Indien één van de andere criteria niet van toepassing is, wordt de aanvraag afgewezen. Deze 

aanvraag wordt dan geplaatst op het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2018. 
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3.De toetsing heeft geleid tot de hieronder beschreven uitkomst 

Voor het JOP 2018 zijn door de schoolbesturen in totaal drieëntwintig aanvragen ingediend.  

 

Eerste inrichting 

Elf aanvragen betroffen een aanvraag voor eerste inrichting en onderwijs leerpakket. Negen 

aanvragen zijn toegewezen: 

 Vrije school Kennemerland 

 De Trapeze 

 De Zuidwester 

 De Internationale School Haarlem 

 Het Rudolf Steiner College 

 Dr. H. Bavinckschool 

 De Erasmus 

 Al Ikhlaas 

 Ter Cleeff 

Twee aanvragen (De Peppelaer van Stichting Spaarnesant en Liduina van Stichting KBO 

Haarlem Schoten) zijn afgewezen omdat uit de leerling telling van 1 oktober 2017 geen recht 

op vergoeding van deze voorziening bleek.  

 

Investeringen 

Drie aanvragen betreffen aanvragen voor capaciteitsuitbreiding. Hiervan zijn twee aanvragen 

toegewezen: 

 Interne functionele aanpassing Liduinaschool, Stichting KBO Haarlem Schoten  

 In gebruik neming van het gebouw aan de Alexander Flemmingstraat door De 

Wadden Boerhave, Stichting Salomo. 

De aanvraag van de Mgr. Huijbersschool afgewezen omdat uit de leerling telling van 1 

oktober 2017 geen recht op vergoeding van deze voorziening bleek. 

 

Tijdelijke huisvesting 

Vijf aanvragen hebben betrekking op tijdelijke huisvesting. Hiervan zijn toegewezen: 

 De prof. dr. Gunningschool, Dunamare onderwijsgroep  

 Het Schoter, Dunamare onderwijsgroep 

 De Vrije School Kennemerland, Stichting Vrije Scholen Ithaka, 

 Het Rudolf Steiner College, Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs 

De aanvraag van de Prof. dr. Gunningschool is voor de gemeente kostenneutraal opgelost 

d.m.v. medegebruik in een ander schoolgebouw. De kosten voor tijdelijke huisvesting van het 

Schoter en de Vrije School Kennemerland zijn opgenomen in het JOP 2018. De aanvraag van 

het Rudolf Steinercollege is opgenomen als PM post omdat op dit moment de kosten van 

tijdelijke huisvesting nog niet bekend zijn. De aanvraag van het Coornhertlyceum is 

afgewezen omdat het schoolgebouw normatief groot genoeg is om het aantal leerlingen te 

huisvesten. De niet gehonoreerde aanvragen zijn opgenomen in het Jaarlijkse 

huisvestingsoverzicht 2018. 

 

Overig 

Twee aanvragen zijn door de schoolbesturen ingetrokken (eerste inrichting gymzaal ter Cleef 

en herstart aanbesteding Argonauten, beide van Stichting Spaarnesant).  

Daarnaast hebben wij twee aanvragen reeds eerder bestuurlijk voorgelegd en vastgesteld 
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vanwege de vereiste snelheid van handelen (renovatie Cruquiusschool van Stichting 

Spaarnesant en ingebruikname Louis Couperusstraat van Stichting Salomo). 

 

4. Het JOP 2018 en het Huisvestingsoverzicht zijn besproken met schoolbesturen 

In het bestuurlijk overleg Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Haarlem (BOPOH – 

BOVOH hebben de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs aangegeven in te 

stemmen met het JOP 2018 inclusief het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2018.  

 

Financiële paragraaf 

Het SHO en daaruit voortkomend het JOP 2018 zijn gebaseerd op normbedragen of 

werkelijke kosten 

Het JOP 2018 betreft een onderdeel van het vastgestelde SHO programma en gemeentelijk 

investeringsplan. De programmering van het SHO en JOP is voorzien van ramingen 

(investeringen, geraamde dekkingsmiddelen en resterende jaarlijkse kosten voor de lopende 

begroting). De opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de normkosten of op werkelijke 

kosten. Beide bedragen maken onderdeel uit van de verordening (artikel 4). De werkelijke 

kosten, opgenomen in het gemeentelijk investeringsplan, zijn gebaseerd op een landelijk 

kengetal voor renovaties van schoolgebouwen of op een schouw van het gebouw. 

 

Kosten JOP 2018 

De kosten van de toegekende aanvragen met betrekking tot capaciteitsuitbreidingen van 

schoolgebouwen, tijdelijke huisvesting en eerste inrichting bedragen € 643.525,-.  

 

Financiële dekking van het JOP 2018 

De kosten van het JOP 2018 worden als volgt gedekt: 

 

 De kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ad € 237.886,- 

komen ten laste van het begrotingsonderdeel onderwijshuisvesting van de 

Programmabegroting 2018. 

 De kosten voor uitbreidingen en renovatie van schoolgebouwen komt voor het 

bedrag van € 167.500,- ten laste van de hiervoor beschikbare posten in het 

Investeringsplan. Deze posten onder IP-nummer 77.01 beschikken over voldoende 

dekking.  

 Conform afspraken worden IP posten onder het bedrag van € 100.000,- geboekt 

onder exploitatie. Het bedrag van € 58.500,=  (IP, interne aanpassing Liduinaschool) 

komt daarmee ten laste van programma 1.1 Onderwijshuisvesting. 

 De kosten voor de tijdelijke huisvesting ad € 179.639,- komen ten laste van 

programma 1.1 Onderwijshuisvesting. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het Investeringsplan bestaat uit ramingen 

Het investeringsplan onderwijshuisvesting is opgebouwd uit normbedragen en ramingen. 

Deze bedragen zijn gebaseerd op de verordening en geven aan schoolbesturen het budget aan 

dat zij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling. Na aanbesteding van projecten is pas 

duidelijk is wat de kosten zijn. Daarom besluit het college na aanbesteding over de hoogte 

van het krediet. Op deze wijze is het zeker dat er voor die desbetreffende ontwikkeling de 

laagste prijs wordt betaald. Dit kan betekenen dat sommige toegekende bedragen hoger of 

lager kunnen uitvallen dan de normbedragen of ramingen die in het Investeringsplan zijn 
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opgenomen. Indien de kosten hoger blijke dan het beschikte bedrag, wordt dit separaat ter 

beoordeling aangeboden.  

 

6. Uitvoering 

Op grond van de Onderwijswetgeving is het schoolbestuur bouwheer en verantwoordelijk 

voor de uitvoering van dit collegebesluit. Het schoolbestuur is ook de gesprekspartner van de 

omwonenden en de wijkraad. 

 

7. Bijlagen 
- Overzicht Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 


	1.De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen

