
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.6 
 
 Doetinchem, 13 december 2017 
 
 
Beschikbaar stellen krediet en dekking  
financiële lasten huisvestingsprogramma 
onderwijs 2018 
 
 
Te besluiten om: 
1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 een krediet beschikbaar 

te stellen van € 86.883,-. 
2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 ad € 7.121,- ten laste te 

brengen van de reserve huisvesting onderwijs. 
3. Hiervoor de 48ste wijziging van de gemeentebegroting 2018 vast te stellen. 
 
Context 
Op basis van de wetgeving voor het primair en voortgezet onderwijs kan een schoolbestuur 
jaarlijks een aanvraag indienen voor plaatsing op het programma huisvesting onderwijs. 
De wetgeving geeft de kaders aan. In de gemeentelijke verordening worden deze kaders verder 
uitgewerkt. Het betreft over het algemeen bekostiging van voorzieningen in het kader van: 
- Primair en speciaal onderwijs: nieuwbouw, uitbreiding, eerste inrichting of uitbreiding 

hiervan. 
- Voortgezet onderwijs: nieuwbouw, uitbreiding, eerste inrichting of uitbreiding hiervan. 
 
De gemeente beoordeelt de aanvragen aan de hand van de gemeentelijke verordening en 
de hierbij behorende bijlagen. Plaatsing van de aanvraag van het schoolbestuur op het 
huisvestingsprogramma betekent dat de aanvraag wordt gehonoreerd; plaatsing van de 
aanvraag van het schoolbestuur op het overzicht betekent dat de aanvraag wordt afgewezen. 
Dit is niet aan de orde. 
 
Beoogd effect 
Het vaststellen van het krediet en de aanwijzing van de dekking van de jaarlijkse lasten valt 
binnen de wettelijke zorgtaak voor huisvesting onderwijs. 
 
Argumenten 
1.1. Het is een wettelijke taak 
Het vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs is een bevoegdheid van ons college. 
Het beschikbaar stellen van het krediet en de aanwijzing van de dekking is de bevoegdheid van 
uw raad. 
 
1.2. Het programma huisvesting onderwijs 2018 is vastgesteld. 
Het programma is vastgesteld bij ons besluit van 14 november 2017. 
 
Financiën 
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. 
De totale kosten van de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 zijn 
€ 86.883,-. De jaarlijkse lasten van € 7.121,- kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting 
onderwijs. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van de begrotingswijziging worden de bedragen ter beschikking gesteld aan de 
betreffende schoolbesturen. 
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Bijlagen 
1. Het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 en de berekening van de jaarlijkse lasten 

(bijlage A). 
2. De toelichting op het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 (bijlage B). 
3. Het overzicht reserve huisvesting onderwijs. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over beschikbaar stellen krediet en 
dekking financiële lasten huisvestingsprogramma onderwijs 2018; 
 
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 een krediet beschikbaar 

te stellen van € 86.883,-. 
2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 ad € 7.121,- ten laste te 

brengen van de reserve huisvesting onderwijs. 
3. Hiervoor de 48ste wijziging van de gemeentebegroting 2018 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 21 december 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


