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Kernboodschap  In 2021 is geld beschikbaar gesteld aan schoolbestuur TWijs voor het geschikt 

maken en aanpassen van de gebouwen Junoplantsoen 58 en Buitenrustlaan 9 voor 

de huisvesting van de International School Haarlem (ISH). Tijdens het proces is 

sprake geweest van meerwerk, te weten onvoorziene lekkages en het vervangen 

van de brandmeldinstallatie. Daar staat tegenover ca. € 10.000 aan gerealiseerd 

minderwerk. Hiervan heeft TWijs op de juiste wijze melding gemaakt. Deze 

verbouwingen zijn afgerond en de financiële verantwoording is ingediend. Het 

college besluit aanvullend € 49.347 beschikbaar te stellen voor onvermijdelijk 

meerwerk. Ook zijn er kosten gemaakt voor het onderzoeken van het pand Dreef 

40. Deze kosten waren nog niet eerder door TWijs bij de gemeente gedeclareerd. 

De helft van deze kosten, te weten € 10.730,- worden vergoed. Het totaal van € 

60.077,- past binnen het in het IP opgenomen krediet van € 2.039.000 maar is 

hoger dan het aan TWijs beschikte budget van € 1.964.000. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Huisvesting ISH en ISK (2021/145802) in het college van 16 maart 2021; 

- Scenario’s huisvesting ISH en ISK (2021/38341) in het college van 26 januari 

2021. 

Besluit College  

d.d. 10 januari 2023 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. Naar aanleiding van de financiële verantwoording van TWijs voor het in 

gebruik nemen van de panden Junoplantsoen 58 en Buitenrustlaan 9 

aanvullend € 60.077,- beschikbaar te stellen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210145802-1-Huisvesting-International-School-Haarlem-ISH-en-Internationale-Schakelklas-ISK.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210038341-1-Scenario-s-huisvesting-International-School-Haarlem-ISH-en-Internationale-Schakelklas-ISK.pdf
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1. Inleiding  

In 2021 zijn de gebouwen Junoplantsoen 58 en Buitenrustlaan 9 aan schoolbestuur TWijs 

beschikbaar gesteld voor de huisvesting van de International School Haarlem (ISH). Voordat de ISH 

van deze panden gebruik kon maken, moest er verbouwd worden. De gemeente heeft hiervoor, 

conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem 2015 (hierna: de Verordening) 

middelen beschikbaar gesteld. Tijdens het proces heeft TWijs op de juiste wijze melding gemaakt van 

meerwerk en heeft bovendien ook ruim € 10.000 minderwerk weten te realiseren. TWijs heeft de 

besteding van de beschikbaar gestelde middelen verantwoord en vraagt aan de gemeente om een 

aanvullend budget van € 49.347 vanwege eerder gemelde meerkosten. Het college besluit budget 

voor deze meerkosten toe te kennen. Bij overschrijdingen van een beschikbaar gesteld budget moet 

het college een besluit nemen, ook wanneer het gedekt kan worden binnen het gereserveerde 

krediet. Ook worden de helft van de onderzoekskosten naar Dreef 40 vergoed, te weten € 10.730,-. 

Dit onderzoek is in afstemming tussen TWijs en de gemeente uitgevoerd.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Naar aanleiding van de financiële verantwoording van TWijs voor het in gebruik nemen van de 

panden Junoplantsoen 58 en Buitenrustlaan 9 aanvullend € 60.077,- beschikbaar te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het (financieel) afhandelen van het verbouwen en in gebruik nemen van de panden Junoplantsoen 

58 en Buitenrustlaan 9 t.b.v. de International School Haarlem.  

 

4. Argumenten 

1. Dit besluit voldoet aan de bepalingen in de Verordening  

Het toegekende budget betreft het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand 

gebouw voor het huisvesten van een school, artikel 2, lid a.3 van de Verordening. Op basis van artikel 

4, tweede lid van de Verordening wordt de vergoeding van deze kosten vastgesteld op de werkelijke 

kosten.  

In artikel 15, lid 11 van deze Verordening is bepaald dat het schoolbestuur aan het college 

verantwoording aflegt van de besteding van de gelden die door de gemeente beschikbaar zijn 

gesteld. 

 

2. De verantwoording voldoet aan de voorwaarden 

Aan TWijs is een taakstellend budget beschikbaar gesteld van € 1.964.000 voor het geschikt maken 

van het Junoplantsoen 58 en de Buitenrustlaan 9 ten behoeve van de huisvesting van de 

International School Haarlem. TWijs heeft tussentijds melding gemaakt van een tweetal gevallen van 

meerwerk. De eerste melding meerwerk had te maken met lekkages en bedroeg € 5.500 incl. btw. De 

tweede melding had te maken met het vervangen van de brandmeldinstallatie en bedroeg € 55.000 

incl. btw. Van beide meldingen meerwerk is door de gemeente geconstateerd dat deze 
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onvermijdelijk waren en niet volledig door minderwerk gecompenseerd konden worden. Er is wel 

sprake van enige minderwerk, waardoor de totale overschrijding € 49.347 bedraagt. Deze 

overschrijding is te dekken binnen het gereserveerde krediet van € 2.039.000, waardoor op dit 

krediet nog € 25.653 resteert.  

 

3. Het onderzoek naar de Dreef 40 is met de gemeente afgestemd 

In de informatienota ‘scenario’s huisvesting ISH en ISK (2021/38341) is een van de opgenomen 

scenario’s het onderzoeken van de mogelijkheid tot het huren of kopen van een pand van een derde. 

In de informatienota wordt genoemd dat de ISH gesprekken heeft met de eigenaar van het pand 

Dreef 40. In de informatienota is gemeld dat de ISH opdracht gegeven heeft aan een bureau voor het 

uitvoeren van een inpassingsstudie. Uit deze studie bleken de inpassingskosten dermate hoog te zijn 

dat met name om financiële redenen van deze optie werd afgezien. De kosten voor dit onderzoek 

zijn door TWijs niet eerder bij de gemeente gedeclareerd. Afgesproken is dat de gemeente de helft 

van deze kosten op zich neemt.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Er loopt nog een bezwaar tegen de hoogte van de legeskosten 

De door de gemeente opgelegde leges voor de verbouwingen zijn volgens TWijs op de verkeerde 

wijze berekend. TWijs heeft daarom bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de leges. Hierover is nog 

geen uitspraak gedaan. De legeskosten zijn onderdeel van de door TWijs ingediende verantwoording. 

Wanneer TWijs in het gelijk wordt gesteld, zal het voordeel aan de gemeente, aan 

onderwijshuisvesting, worden teruggestort.  

 

6. Uitvoering 

Na het besluit wordt aan TWijs een beschikking gestuurd met daarin de toekenning van de 

aanvullende middelen in het kader van de verantwoording. 

 

7. Bijlagen 

N.v.t. 

 

 

 


