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DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  

 

 

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2017; 

 

gelet op: 

 

 de wetteli jke gemeenteli jke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voor scholen voor pri-

mair onderwijs binnen de gemeentegrenzen, zoals vastgelegd in de Wet op het Primair 

Onderwijs (WPO); 

 de groei van leerlingenaantallen van OBS Brinkschool en de Sint Nicolaasschool;  

 de toename van de kosten voor nieuwbouw van onderwijshuisvesting als gevolg van 

aangescherpte eisen en de aantrekkende markt in de bouw; 

 

 

b e s l u i t:  

 

 

1.  De vergoeding voor  de twee noodlokalen voor een per iode van twee jaar  voor  een 

bedrag van € 111.326,05, a lsmede de vergoeding van de 1 e  inr icht ing van de 11 e  

groep voor een bedrag van € 14.011,15 to e te kennen aan St icht ing Baas is  ten be-

hoeve van OBS Brinkschool.  

2.  Een budget van € 21.175 ter  beschikking te s te l len voor  het haalbaarheidsonderzoek 

naar  de huisvest ing (renovat ie of  nieuwbouw) van OBS Br inkschool  op de locat ie van 

het Harens Lyceum aan de Rummerinkhof 8.  

3.  Aanvul lend budget  beschikbaar te ste l len voor de n ieuwbouw van de Sint   

Nicolaassschool  voor  een bedrag van € 740.000.  

4.  De kosten voor  een extra noodlokaal  te vergoeden aan de Sint  Nicolaasschool voor 

de per iode van een jaar voor een bedrag van € 41.172,71.  

5.  Een vergoeding voor  de huur  voor  de nevenvest ig ing van de Prof .  W.J. Bladergroen-

school voor het  jaar 2017 van € 6.189, 24 te verstrekken aan RENN4.  

6.  Als aanvul lende dekk ing in 2017 een bedrag van € 57.794 te ont trekken u i t  de be-

stemmingsreserve duurzaamheid en d it  per  1 januar i 2018 weer terug te storten in 

deze reserve.  

 

Haren, 29 mei 2017 

 

de raad voornoemd, 

 

 

O.E. de Vries, 

griff ier 

 P. van Veen, 

voorzitter 

 


