
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.1 
 
  Doetinchem, 11 december 2019 
 
ALDUS VASTGESTELD 19 DECEMBER 2019 
 
 
Kredietaanvraag tijdelijke accommodatie  
Houtsmastraat 
 
 
Te besluiten om: 
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.400,- voor de uitvoering van werkzaamheden 

aan de locatie Houtsmastraat ten behoeve van obs Hogenkamp. 
2. Als dekking voor de jaarlijkse lasten ad € 43.135,- de reserve onderwijshuisvesting aan te 

wijzen. 
3. Hiertoe de 74ste wijziging van de begroting 2019 vast te stellen. 
 
Inleiding 
In juni 2019 is duidelijk geworden dat door verdergaande groei van het aantal leerlingen van 
obs Hogenkamp het bestaande ver-/nieuwbouwplan niet uitvoerbaar is. Het groeiende aantal 
leerlingen vraagt om zoveel concessies wat betreft benodigde speelruimte, veilige 
verkeersroutes, voldoende parkeermogelijkheden en voldoende mogelijkheden om 
onderwijsvernieuwing vorm te kunnen geven, dat het niet verantwoord is een dergelijk 
leerlingenaantal op die plek te huisvesten. 
We zijn nu opnieuw op zoek naar een goede plek dat als alternatief kan gelden voor de 
huisvesting van de school in de wijk. Dit neemt enige tijd in beslag. Dat betekent dat voor de 
korte termijn de locatie Houtsmastraat in Overstegen de komende jaren in gebruik blijft. 
De gemeente is eigenaar van dit pand. 
 
Argumenten 
1.1 Obs Hogenkamp maakt langer dan op voorhand is voorzien gebruik van de locatie aan de 
Houtsmastraat 
In samenspraak met obs Hogenkamp is bekeken wat minimaal nodig is aan reparatie-
werkzaamheden op de locatie aan de Houtsmastraat. Dit met als doel de locatie op een 
aanvaardbaar niveau te brengen zodat een goed onderwijsklimaat wordt gecreëerd. Op dit 
moment is nog niet aan te geven hoe lang exact gebruik van deze locatie nodig zal zijn. 
Wij gaan uit van een periode van maximaal vijf jaar. 
 
1.2. Binnen de reserve onderwijshuisvesting zijn voldoende middelen beschikbaar.  
Gezien de maximale periode van vijf jaar wordt voor het benodigde budget een 
afschrijvingstermijn van vijf jaar gehanteerd. 
 
Financiën 
De totale kosten van deze investering bedragen € 200.400,-. Dit wordt in vijf jaar afgeschreven, 
wat tot een kapitaallast van € 43.135,- leidt. In de reserve onderwijshuisvesting zit afdoende 
dekking voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Dit heeft geen consequenties voor 
lopende projecten die bekostigd worden uit dit budget. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Het betreffen werkzaamheden aan een oud pand 
Aangezien op voorhand niet te voorzien was dat obs Hogenkamp langer dan gepland gebruik 
blijft maken van deze locatie, wordt eenmalig een uitzondering gemaakt om werkzaamheden 
uit te voeren aan dit pand. Er is geen andere tijdelijke accommodatie voor obs Hogenkamp 
beschikbaar. 
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Vervolg 
In overleg met de directeur obs Hogenkamp worden de werkzaamheden ingepland en 
uitgevoerd. 
 
Bijlagen 
Geen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg   mr. M. Boumans MBA MPM 
 

 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over kredietaanvraag tijdelijke 
accommodatie Houtsmastraat; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.400,- voor de uitvoering van werkzaamheden 

aan de locatie Houtsmastraat ten behoeve van obs Hogenkamp. 
2. Als dekking voor de jaarlijkse lasten ad € 43.135,- de reserve huisvesting onderwijs aan te 

wijzen. 
3. Hiertoe de 74ste wijziging van de gemeentebegroting 2019 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 19 december 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


