
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.1 

 

 Doetinchem, 10 december 2014 

 

 

Krediet huisvestingsprogramma onderwijs 2015 

 

 

Voorstel: 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 een krediet 

beschikbaar stellen van € 171.818,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 ad 

€ 12.940,- ten laste brengen van de reserve huisvesting onderwijs. 

3. Hiervoor de 20e wijziging van de gemeentebegroting 2015 vaststellen.  

 

Binnen de reserve huisvesting onderwijs is structurele ruimte (€ 20.000,-) vastgelegd voor 

dekking van de kapitaallasten van het jaarlijks vast te stellen programma huisvesting onderwijs. 

Het beschikbaar stellen van het krediet en de aanwijzing van de dekking is de bevoegdheid van 

uw raad. Het vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs is een bevoegdheid van ons 

college. Wij hebben op 11 november 2014 het huisvestingsprogramma 2015 vastgesteld. 

Op dit programma staan: 

1. de vergoeding van kosten van eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair van 

cluster 3-school Mariëndael; 

2. de kosten van aanleg van een parkeervoorziening voor cluster 4-school De Isselborgh. 

 

Ad 1: cluster 3-school Mariëndael is een school voor kinderen met een beperking. De school is 

in 2004 gestart in deze gemeente. Destijds zijn de kosten van eerste inrichting vergoed voor 

vier groepen (ongeveer 30 leerlingen). In de loop der jaren is het aantal gestegen tot 46 

(teldatum 1 oktober 2013). De aanvullende vergoeding is berekend op € 72.618,-. 

 

Ad 2: aan de Slotlaan 35, Doetinchem, staat het hoofdgebouw van De Isselborgh. Dit is een 

cluster 4-school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het gebouw heeft twee gymlokalen 

en 20 leslokalen.  

Aan de Slotlaan 45, Doetinchem, staat een nevenvestiging van De Isselborgh. Vorig jaar is het 

oude gebouw gesloopt en vervangen. Dit gebouw heeft zes lokalen.  

De bestaande parkeervoorziening voor beide gebouwen is onvoldoende. De enige voorziening 

dateert nog uit de tijd dat op de hoofdlocatie een school stond met zes lokalen. Het gevolg is 

dat in de wijk wordt geparkeerd, wat tot overlast leidt. Deze situatie kan worden opgelost 

door de aanleg van parkeerplaatsen achter het pand Slotlaan 37, Doetinchem. Het plan behelst 

de aanleg van 22 parkeerplekken en de aanpassing van het bestaande fiets- en voetpad.  

De kosten zijn berekend op € 99.200,-. 

De kosten van infrastructurele voorzieningen bij een schoolgebouw (inrichting openbaar 

groen, aanleg van fiets- en voetpaden, parkeermogelijkheden) vallen niet onder de 

normvergoeding van de VNG die beschikbaar wordt gesteld voor de bouw van scholen. De  

kosten voor infrastructurele voorzieningen worden gedekt door de reserve huisvesting 

onderwijs. Dit is vastgelegd in het raadsbesluit van 7 februari 2008.  

 

De totale kosten van de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 zijn 

€ 171.818,-. 

 

Wij stellen voor de kapitaallasten van deze investeringen (zie bijlage A) van € 12.940,- ten laste 

te brengen van de reserve huisvesting onderwijs.   

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over krediet huisvestingsprogramma 

onderwijs 2015 ; 

 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 een krediet beschikbaar 

te stellen van € 171.818,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 ad € 12.940,- ten laste 

te brengen van de reserve huisvesting onderwijs. 

3. Hiervoor de 20e wijziging van de gemeentebegroting 2015 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 december 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


