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Collegebesluit
Onderwerp: Aankoop Tetterodestraat 66 tbv onderwijshuisvesting
Reg. Nummer: 2010/8408
1. Inleiding
Zowel de Ter Cleeff school als de Vrije school Kennemerland hebben een
structureel ruimte tekort om alle leerlingen op een verantwoorde wijze op te vangen
in de betreffende schoolgebouwen en goed onderwijs te kunnen geven.
Door middel van een interne verbouwing denkt het schoolbestuur Spaarnesant de
problematiek van de Ter Cleeff school op te kunnen lossen. Voor de bekostiging
van deze verbouw is in het SHO en het IP 2009 een bedrag van €900.000,-opgenomen.
Het schoolbestuur Vrije school Kennemerland denkt het huisvestingsprobleem
tijdelijk te kunnen oplossen door inwoning in het gebouw van de school "De
Sterrekijker". Dit is een tijdelijke oplossing en niet afdoende voor deze school. De
Vrije school Rudolf Steiner heeft ook ruimte tekort. Het schoolbestuur denkt de
gezamenlijke ruimte behoefte te kunnen oplossen door het realiseren van een derde
lespunt. Het pand aan de Cruquiusstraat (nu nog in gebruik bij de Bos en Vaart
school) komt op termijn vrij (na oplevering nieuwbouw Bos en Vaartschool) en zal
dan gerenoveerd worden om het derde lespunt voor deze school te gaan vormen.
Voor deze operatie is in het SHO een bedrag van €1.290.288,-- opgenomen. In het
IP 2009 staat een bedrag van €430.196,-- en in het IP 2010 staat een bedrag van €
860.192,In het nader ingestelde onderzoek is naar voren gekomen dat het pand
Tetterodestraat 66 uitermate geschikt is om te voorzien in de ruimtebehoefte van de
beide scholen en een beter alternatief is voor de in het SHO opgenomen plannen.
De kosten van aankoop en aanpassen van het gebouw kunnen ruimschoots
opgevangen worden binnen de in het IP opgenomen bedragen. Op termijn levert het
een budgettair voordeel op. De twee schoolbesturen hebben hun voorkeur
uitgesproken voor een gezamenlijk gebruik van het pand Tetterodestraat en zien
daarmee af van de voorgestane oplossingen zoals opgenomen in het SHO.
2. Besluitpunten college
1. Over te gaan tot aankoop van het pand Tetterodestraat 66, thans eigendom
van de stichting Drietanden Educatieve Dienstverlening
2. Na aankoop het gebouw aan te passen voor het gebruik als schoolgebouw
door de Ter Cleeff school en de Vrije school
3. De aankoop- en verbouw kosten te dekken uit de in het IP nr. 77.01
opgenomen investeringen ten behoeve van de verbouw ter Cleeff school en
de Vrije school Kennemerland
4. Na goedkeuring door uw college en overeenstemming aankoop zal de
begroting door de afdeling Middelen en services worden aangepast.
5. Geheimhouding: op grond van het belang van de betrokkene als eerste
kennis te kunnen nemen wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt
geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het
behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken. De
geheimhouding geldt tot datum voorlopige koopovereenkomst

3. Beoogd resultaat
Door de aankoop van het Pand Tetterodestraat 66 kan worden voorzien in de
huisvestingsbehoefte van de Ter Cleeff school en de Vrije school Kennemerland en
wordt uitvoering gegeven aan het SHO zoals vastgesteld door de gemeenteraad.
4. Argumenten
Onderwijs inhoudelijk
De Ter Cleeff school is gehuisvest in een huurpand aan het Santpoorterplein 28. Dit
gebouw biedt ruimte aan 22 groepen leerlingen. De school heeft behoefte aan 25
groepsruimten. Feitelijk heeft de school 21 lesruimten in gebruik voor het onderwijs
en 1 lesruimte wordt gebruikt door een peuterspeelzaal. De uitbreidingsbehoefte is
4 lesruimten.
De Vrije school Kennemerland heeft 11 lesruimten waarvan er 1 in gebruik is als
peuterspeelzaal. Hier is de uitbreidingsbehoefte 4. De verwachting is dat de
ruimtebehoefte zal toenemen. Daamaast heeft de Vrije school Rudolf Steiner
behoefte aan een uitbreiding met 1 groep. Omdat de Rudolf Steiner een school van
dezelfde richting is als de Vrije school Kennemerland kunnen deze als een eenheid
worden beschouwd. Dit is ook het uitgangspunt in het SHO. De gezamenlijke
ruimte behoeft van de beide scholen komt daarmee op minimaal 5.
De (tijdelijke) ruimte behoefte in Haarlem Noord gaat verder dan de twee
genoemde scholen. De Ark krijgt weliswaar nieuwbouw, maar de nieuwbouw
voorziet "slechts"in de permanente mimte behoefte. De tijdelijke mimte behoefte
gaat verder en zal naar verwachting 2 tot 3 groepen zijn.
In het pand Tetterodestraat 66 zijn in totaal 11 leslokalen aanwezig plus de nodige
nevenmimten. Dit is mim voldoende om zowel in de permanente als in de tijdelijke
mimtebehoefte te voorzien voor de drie scholen (Ter Cleeff, De Ark en Vrije
school).
De optie om de bestaande plannen in te milen voor de optie Tetterodestraat 66
wordt door al de betreffende schoolbesturen omarmd.
Financieel
In het SHO en het IP post nr. 77.01 zijn de volgende bedragen opgenomen:
Verbouwing Ter Cleeff school
€ 900.000,-Verbouwing Cmquiusstraat plus verhuizing Vrije school
€1.290.288.- .
Totaal opgenomen in het IP
€2.190.288,-Naar verwachting kunnen de kosten van aankoop (incl. de kosten afdeling
Vastgoed) en het weer geschikt maken voor onderwijs mimschoots bekostigd
kunnen worden binnen de bedragen zoals opgenomen in het IP.
Overige
Een gedeelte van het pand wordt verhuurd aan het schoolbestuur Salomo. Naar
verwachting is dit bestuur bereid te blijven huren. Ruimte technisch kan dit ook. Zij
betalen momenteel een huur van €24.000,-- op jaarbasis. Na aankoop van het pand
zal onderhandeld moeten worden over een nieuwe huurovereenkomst omdat het
pand vrij van bezwaar zal worden opgeleverd. Naar verwachting zal dit leiden tot
een hogere huuropbrengst.

Overige effecten
Doordat het pand Cruquisstraat niet betrokken zal worden door de Vrije school kan
de gemeente dit pand anders inzetten.
Reactie schoolbesturen
De schoolbesturen zijn positief over dit voorstel. In mails/brieven wordt dit
bevestigd en wordt aangegeven dat zij de voornemens zoals vastgelegd in het SHO
graag willen inruilen voor de nieuwe optie Tetterodestraat 66
5. Kanttekeningen
Het (school)gebouw Tetterodestraat krijgt de functie van 3 lespunt Vrije School
plus overloop voor andere scholen met mimte behoefte. Hiermee wordt het een
schoolgebouw met meerdere gebmikers. De leerlingprognoses geven aan dat de
mimte behoeften in Haarlem Noord de komende jaren zal wisselen. Op grond
hiervan is het niet praktisch het schoolgebouw over te dragen aan een schoolbestuur
en kan de gemeente zelf de mimten toewijzen. Het gebouw blijft juridisch
eigendom van de gemeente. Met de verschillende gebmikers zal een
ingebmikgevingovereenkomst respectievelijk een huurovereenkomst moeten
worden afgesloten. Daamaast moet er een beheerovereenkomst met de gebmikers
moeten worden opgesteld, waarbij bij voorkeur 1 van de schoolbesturen het beheer
van het gebouw gaat verzorgen. Dit zal na aankoop vorm worden gegeven.
e

Het huidige parkeerterrein zal weer omgezet moeten worden naar een pleinfunctie.
De oppervlakte is eigenlijk te klein maar wordt door de toekomstige gebmikers
geaccepteerd. Onderzocht kan worden of het openbaar speelterrein, dat naast het
schoolplein ligt, ook kan worden gebmikt door de scholen.
Informeren raadscommissie
Omdat het een wijziging van de oplossingsrichting betreft dient in het kader van de
informatieplicht de raadscommissie samenleving te worden geïnformeerd.
6. Uitvoering
7. Bijlagen
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