
  
 

 
 

Aan de gemeenteraad 

16 april 2013 
Gemeentestukken:  2013-263/9419 

 
Onderwerp: MFA Bolnes 
 
1. Voorstel 
We stellen u voor een aanvullend krediet van € 613.500 toe te voegen aan de investeringslijst ten 
behoeve van de uitbreiding met drie permanente lokalen van CBS De Fontein. 
 
2. Aanleiding 
In de afgelopen jaren zijn in het programma onderwijshuisvesting diverse voorzieningen 
opgenomen ten behoeve van de basisscholen De Bosweide en De Fontein. De gemeenteraad 
heeft in het kader van de begroting 2012 een motie aangenomen om de vervangende nieuwbouw 
van de gymzaal Pretoriusstraat te betrekken in de bouwplannen van de basisscholen De Bosweide 
en De Fontein. In dezelfde motie vraagt de gemeenteraad het college om drie noodlokalen van De 
Fontein te vervangen door drie permanente lokalen. Tevens wordt verzocht de oude en al 
geaccordeerde plannen bij de uitvoering te betrekken.  
De drie betrokken partijen – 3primair, PCPO en SenW – hebben een plan ontwikkeld om deze 
voorzieningen te bundelen en te realiseren binnen een multifunctionele accommodatie (MFA) in 
Bolnes. 
 
Concreet gaat het om de volgende voorzieningen en de daarbij behorende bedragen: 
1. Lokaal maatwerk De Bosweide    €   75.000 
2. Lokaal maatwerk De Fontein    € 163.500 
3. Tweede speellokaal De Bosweide   € 216.500 
4. Tweede speellokaal De Fontein    € 216.500 
5. Drie permanente lokalen De Fontein   € 593.000 
6. Toeslag paalfundering drie lokalen   €   20.456 
7. Nieuwbouw gymzaal Pretoriusstraat   € 800.000 
Totaal          € 2.084.956 
 
Op 24 januari 2013 hebben de drie genoemde partijen hun plannen aan de wethouder 
overhandigd. De investeringsraming is € 2.196.125. De overschrijding zal voor rekening van de 
drie partijen komen. Met hun brief van 21 februari 2013 vragen zij om de MFA in eigen beheer te 
mogen realiseren, over te gaan tot uitvoering van de onderhavige raadsmotie en 
beschikbaarstelling van gelden, waaronder een voorbereidingskrediet om te komen tot een 
definitief ontwerp. Het college reageert positief op de ingediende plannen. 
Met de onderhavige motie is een bedrag gemoeid van € 613.456 (voorzieningen genoemd onder 5 
en 6). Hiervoor is nog geen dekking aangewezen. 
 
3. Aspecten 
A. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de motie 2011-72 (basisschool De Fontein) zoals 
bij brief van 24 november 2011, kenmerk RU11/08388-dir, de gemeenteraad is toegezegd. 
B. Met dit voorstel wordt financiële dekking gegeven aan de extra investering die voor de 
uitbreiding met 3 permanente lokalen nodig is. 
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4. Aanpak/Uitvoering 
Na toevoeging van een extra krediet aan de investeringslijst kan het groene licht worden gegeven 
aan de verdere uitwerking van de plannen voor de realisering van een multifunctionele 
accommodatie in Bolnes. Hiervoor kan tevens een voorbereidingskrediet worden verstrekt. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
In de financiële dekking van de kosten van de bouw van 3 permanente lokalen á € 613.456 is in de 
begroting niet voorzien. Hiertoe dient een aanvullend krediet aan de investeringslijst te worden 
toegevoegd. Vaststelling van dit krediet is van essentieel belang voor het uiteindelijk verlenen van 
medewerking aan de realisering van een multifunctionele accommodatie in Bolnes. 
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