
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.2 

 

 Doetinchem, 22 januari 2014 

 

 

Beschikbaar stellen krediet en dekking financiële 

lasten huisvestingsprogramma onderwijs 2014 

 

 

Voorstel: 

1. Voor de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs 2014 een krediet 

beschikbaar stellen van € 270.000,-.  

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2014 ad 

€ 20.600,- ten laste brengen van de reserve huisvesting onderwijs.  

3. Hiertoe de 23e wijziging gemeentebegroting 2014 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 een krediet en de aanwijzing van de dekking is een bevoegdheid 

van de gemeenteraad. Het vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs is een 

bevoegdheid van ons college. Wij hebben op 26 november 2013 het huisvestingsprogramma 

2014 vastgesteld en de volgende aanvragen op het programma geplaatst:   

1. van het bestuur van Stichting IJsselgraaf voor uitbreiding eerste inrichting 

onderwijsleerpakket en meubilair van de basisscholen Hogenkamp en Overstegen;  

2. van het bestuur van Stichting Sotog voor uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket 

en meubilair alsmede van een gymlokaal van De Isselborgh; 

3. van het bestuur van de Stichting Achterhoek VO voor de aanpassing van het terrein in 

verband met de reconstructie van de Kruisbergseweg.  

 

Ad 1: het aantal leerlingen van beide scholen is gestegen. Op grond van de Verordening 

voorziening huisvesting onderwijs heeft het bestuur recht op een tegemoetkoming in de 

kosten. 

 

Ad 2: De stichting Sotog is het bestuur van de Isselborgh (speciaal onderwijs, cluster 4). 

Het schoolbestuur vraagt vergoeding van kosten van uitbreiding van eerste inrichting van 

de Isselborgh in verband met de stijging van het aantal leerlingen. Vorig schooljaar is de locatie 

Calslaan 14, Doetinchem, in gebruik genomen. Het gymlokaal is nieuw ingericht.  

 

Ad 3: in 2014 wordt de reconstructie van de Kruisbergseweg uitgevoerd. Een van de 

doelstellingen is de veiligheid voor de fietsers te verbeteren. Noodzakelijk is om het terrein 

rond het Rietveld Lyceum opnieuw in te richten. In verband hiermee moeten onder andere de 

semipermanente lokalen worden verplaatst, de fietsenstalling worden uitgebreid en aangepast, 

de fietsroutes op het terrein worden ingericht en het parkeerterrein voor auto’s worden 

verplaatst en uitgebreid. Het schoolbestuur draagt eveneens bij in de kosten van deze 

reconstructie. 

 

De totale kosten van de uitvoering van het huisvestingsprogramma zijn € 270.000,- (afgerond).  

 

Wij stellen u voor de kapitaallasten van bovenvermelde investeringen ad € 20.600,- ten laste te 

brengen van de reserve huisvesting onderwijs. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   A.G.M. VAN DE VONDERVOORT 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over het beschikbaar stellen van een 

krediet en de dekking financiële lasten huisvestingsprogramma onderwijs 2014  

 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Voor de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs 2014 een krediet beschikbaar 

te stellen van € 270.000,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2014 ad € 20.600,- ten laste 

te brengen van de reserve huisvesting onderwijs. 

3. Hiertoe de 23e wijziging gemeentebegroting 2014 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 30 januari 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


