
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.3 
  
 Doetinchem, 17 april 2019 
 
ALDUS VASTGESTELD 25 APRIL 2019 
 
 
Krediet en dekking financiële lasten  
huisvestingsprogramma onderwijs 2019 
 
 
Te besluiten om: 
1. Ten behoeve van het uitvoeren van reguliere wettelijke taken van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 2019 een krediet beschikbaar te stellen van € 325.359 en 
de jaarlijkse lasten hiervan ad € 17.026,- ten laste brengen van de reserve huisvesting 
onderwijs. 

2. Hiertoe de 39ste wijziging van de gemeentebegroting 2019 vast te stellen.  
 
Context 
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 is een strategisch beleidsplan dat door u is 
vastgesteld op 12 juli 2018. In dit plan zijn alle relevante landelijke en plaatselijke 
ontwikkelingen beschreven en is een beleidskader opgesteld voor de komende tien jaar.  
Daarnaast behoudt elk schoolbestuur het recht om op basis van de wetgeving jaarlijks een 
aanvraag in te dienen voor plaatsing op het programma huisvesting onderwijs. De wetgeving 
geeft de kaders aan. In de gemeentelijke Verordening voorziening huisvesting onderwijs 
gemeente Doetinchem 2015 worden deze kaders verder uitgewerkt. Het betreft over het 
algemeen bekostiging van voorzieningen in het kader van 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. Het vaststellen van het 
huisvestingsprogramma onderwijs is een bevoegdheid van ons college. Wij hebben op 19 maart 
2019 het huisvestingsprogramma onderwijs 2019 vastgesteld:   
- De vergoeding van kosten uitbreiding eerste inrichting meubilair voor de basisscholen 

Canada en Hogenkamp en de school voor speciaal onderwijs De Isselborgh in verband met 
de stijging van het aantal leerlingen. 

- De vergoeding van kosten van een inpandige aanpassing van het gebouw van De Isselborgh 
in verband met de stijging van het aantal leerlingen. 

- De vergoeding voor de huur van een tijdelijk unit voor montessorischool De Pas.  
NB: De vergoeding aan school De Pas wordt verstrekt uit de reguliere exploitatie en hoeft 
derhalve niet door u te worden vastgesteld.  

 
Het beschikbaar stellen van het krediet en de aanwijzing van de dekking is de bevoegdheid van 
uw raad. 
 
Beoogd effect 
De aanvragen om een voorziening in de huisvesting c.q. verzoeken om vergoeding van kosten 
voor uitbreiding van eerste inrichting toe te kennen, waarmee de voorzieningen op de school 
weer passend zijn. 
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Argumenten 
1.1. Het vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs is een wettelijke taak 
De huisvesting van onderwijs is een verplichte taak, waar regulier invulling aan moet worden 
geven. Met deze bijdragen worden de eerste inrichtingen van meubilair voor de scholen 
Isselborgh, obs Canada en obs Hogenkamp vergoed in relatie tot een stijging van de 
leerlingenaantallen. Met de bijdrage voor de uitbreiding van Isselborgh wordt het gebouw weer 
toereikend gemaakt in relatie tot de stijging van het aantal leerlingen. 
 
1.2. Een deel van de kosten wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.  
Er moet een krediet beschikbaar worden gesteld door uw raad om dit huisvestingsprogramma 
2019 uit te kunnen voeren. Dit is conform reguliere werkwijze. Het gaat hier om de kosten met 
betrekking tot de vergoeding van de eerste inrichting in meubilair en de uitbreiding van de 
capaciteit van de Isselborgh. In de bijlagen A en B is een nadere toelichting opgenomen. 
 
Financiën 
In bijlage A is aangegeven hoe het beschikbaar te stellen krediet is berekend. Het gaat om een 
totale investering van € 325.359, met een bijhorende jaarlast ad € 17.026. Deze jaarlast wordt 
derhalve aan de reserve huisvesting onderwijs onttrokken. 
 

School Investering Jaarlast 

Isselborgh  €    54.264    

obs Canada  €    14.549    

obs Hogenkamp  €    23.470    

uitbreiding Isselborgh  €  233.077    

Subtotaal  €  325.359   €  17.026  

 
Vervolg 
Nadat het raadsbesluit is genomen, wordt het krediet beschikbaar gesteld aan het 
schoolbestuur.  
 
Bijlagen 
1. Bijlage A toelichting op het huisvestingsprogramma 2019 
2. Bijlage B toelichting uitbreiding capaciteit gebouw De Isselborgh 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over krediet en dekking financiële lasten 
huisvestingsprogramma onderwijs 2019; 
 
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Ten behoeve van het uitvoeren van reguliere wettelijke taken van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 2019 een krediet beschikbaar te stellen van € 325.359 en 
de jaarlijkse lasten hiervan ad € 17.026,- ten laste brengen van de reserve huisvesting 
onderwijs. 

2. Hiertoe de 39ste wijziging van de gemeentebegroting 2019 vast te stellen.  
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 25 april 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


