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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Nadere informatie over de financiële consequenties bij de tijdelijke huisvesting van basisschool
De Nieuwe Draai.
Inleiding
Eén van de onderdelen van het raadsvoorstel ‘Investeringen onderwijshuisvesting’ (RB2019106)
betreft de tijdelijke huisvesting van basisschool De Nieuwe Draai. Zoals in het voorstel
aangegeven was bij het vaststellen van het raadsbesluit door ons college het
aanbestedingsresultaat nog niet bekend. Hierop hebben we geanticipeerd door bij de
beslispunten 5 en 6 voor te stellen bij een (eventueel) financieel tekort aanvullend budget
beschikbaar te stellen en dat te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs. Wij hebben u
aangegeven dat we u bij de behandeling van het voorstel in de commissie Mens en Samenleving
van 3 december a.s. nader konden informeren over het aanbestedingsresultaat en de financiële
consequenties daarvan. Met deze raadsinformatiebrief willen we u vooruitlopend op de
commissiebehandeling alvast op hoofdlijnen informeren.
Kernboodschap
1. De kosten over de periode 2020 tot en met 2023 zijn ongelijk verdeeld.
De kosten voor tijdelijke huisvesting vallen uiteen in eenmalige kosten en huur. De eenmalige
kosten bestaan uit o.a. transport, montage en demontage van units en het woonrijp maken van
het terrein. Deze kosten komen voor het overgrote deel ten laste van het boekjaar 2020. Hierdoor
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zijn de kosten voor 2020 veel hoger dan voor de jaren 2021 t/m 2023, waarin er voornamelijk
huurkosten zijn.
2. Hierdoor ontstaat voor de jaren 2020 t/m 2023 een verschillend beeld t.a.v. het toereikend
zijn van het budget.
Voor 2020 is er een aanzienlijk tekort op het beschikbare budget, voor de jaren erna een
overschot.
3. Over de hele periode 2020 t/m 2023 is het budget toereikend.
De overschotten in de jaren 2021 t/m 2023 compenseren het tekort over 2020. We zullen u
voorstellen om het tekort over 2020 te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting en het
overschot in de jaren 2021 t/m 2023 te storten in deze reserve.
Consequenties
Omdat het budget over de hele periode 2020 t/m 2023 genomen voldoende is, zijn er geen
verdere financiële consequenties.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
In de commissie van 3 december a.s. zullen wij het geschetste beeld met cijfers onderbouwen.
Vervolgens zullen wij in de collegevergadering van 10 december a.s. een aangepast
raadsvoorstel vaststellen.
Bijlage(n)
n.v.t.
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