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Onderwerp 
Beschikbaarstelling krediet voor vervanging van 2 lokalen van OBS De Bosweide 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Voorgesteld wordt een krediet van € 345.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van 2 
tijdelijke lokalen van de openbare basisschool De Bosweide door één tijdelijk en één 
permanent lokaal, zulks ter uitvoering van het vastgestelde programma onderwijshuisvesting 
2016. 

2. Voorgesteld wordt voor de dekking van deze investering een kapitaallastenreserve te vormen 
van € 345.000. 

3. Voorgesteld wordt de reserve onderhoud basisonderwijs á € 355.300 vrij te laten vallen ten 
behoeve van de vorming van voornoemde kapitaallastenreserve. 

4. Voorgesteld wordt de overblijvende € 10.300 toe te voegen aan de algemene reserve. 
5. Voorgesteld wordt bovenstaande wijzigingen van de begroting 2016 aan te brengen bij de 

eerste tussenrapportage in 2016. 
 
Inleiding 
In de brief aan de raad van 21 oktober 2015, waarbij het programma onderwijshuisvesting 2016 ter 
kennisneming is aangeboden, is opgenomen dat de investeringsbedragen passen binnen de voor 
2016 begrote bedragen. De betreffende passage heeft betrekking op eerdere besluiten waarbij gelden 
zijn toegekend voor de realisering van MFA Bolnes. In de begroting 2016 is opgenomen dat eventuele 
investeringen uit het jaarlijkse Integraal Huisvestingsplan Onderwijs zullen volgen via afzonderlijk 
voorstel en besluit. Dit voorstel ligt thans voor. 
 
In zijn vergadering van 13 oktober 2015 stelde het college vast het programma onderwijshuisvesting 
2016. Op dit programma komt voor de vervanging van 2 tijdelijke lokalen van de openbare basisschool 
De Bosweide door één tijdelijk en één permanent lokaal. De investering die dit met zich medebrengt is 
€ 345.000. 
De investering kan worden gedekt uit de aanwezige reserve onderhoud basisonderwijs á € 355.300. 
Deze reserve kan vrijvallen omdat de gemeente geen financiële verplichtingen meer heeft inzake het 
buitenonderhoud aan schoolgebouwen; met ingang van 1 januari 2015 is namelijk de 
verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de basisschoolgebouwen overgeheveld naar de 
schoolbesturen. Deze reserve moet daartoe wel worden omgezet in een kapitaallastenreserve. De 
resterende € 10.300 kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Beoogd effect 
Door de beschikbaarstelling van het investeringskrediet kunnen ter uitvoering van het huisvestings-
programma 2016 gelden worden verstrekt.  
Met de omzetting van de aanwezige onderhoudsreserve in een kapitaallastenreserve kan het 
beschikbaar gestelde krediet worden gedekt. 
 
Relatie met beleidskaders 
Geen. 
 
Argumenten 
1.1  Met het beschikbaar gestelde krediet kan het programma onderwijshuisvesting 2016 worden 

uitgevoerd en hiertoe gelden worden verstrekt. 



2.1  Door het vormen van een kapitaallastenreserve kan het beschikbaar gestelde krediet worden 
gedekt. 

3.1  De reserve onderhoud basisonderwijs kan vrijvallen omdat de gemeente geen financiële 
verplichtingen meer heeft inzake het buitenonderhoud aan schoolgebouwen. 

3.2  Met de vrijgevallen middelen kan een kapitaallastenreserve worden gevormd ter dekking van de 
afschrijvingslasten van de onderhavige investering. 

4.1  Het deel van de onderhoudsreserve dat voor de dekking niet nodig is en geen andere 
bestemming heeft, kan aan de algemene reserve worden toegevoegd. 

5.1 De eerste tussenrapportage is de eerste mogelijkheid om de begroting 2016 aan te passen. 
 
Overleg gevoerd met 
Financieel adviseur BAR-organisatie. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De wijzigingen van de begroting 2016 worden verwerkt in de eerste tussenrapportage in 2016. 
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën  
De investering van € 345.000 wordt in 50 jaar afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingslast wordt 
gedekt door jaarlijks hetzelfde bedrag aan de gevormde kapitaallastenreserve te onttrekken. De 
verwachte kapitaallast in 2017 bedraagt € 21.390: € 6.900 aan afschrijvingslasten en € 14.490 aan 
rentelasten (4,2%). 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
N.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Programma onderwijshuisvesting 2016 
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