
 

 

AFHANDELINGSVOORSTEL 
Agendapunt 5 

Voorstel betreft het verlenen van een krediet voor een 
investering in onderwijshuisvestingsvoorziening tbv de BSG en 
het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging 

 
Reden van agendering 

Budgetrecht is een bevoegdheid van de raad 
 

Voorgenomen besluit 

- Tot het verlenen van een krediet ad € 214.045 voor een investering in 
onderwijshuisvestingsvoorziening eerste inrichting, leer en hulpmiddelen en meubilair ten 
behoeve van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) 
voor de Berger Scholengemeenschap (BSG), Rondelaan 34 1861 ED Bergen. 

- Het vaststellen van bijgaande begrotingswijziging. 

 
Kernboodschap 

Op grond artikel 6 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen 
NH 2015 (hierna “de Verordening”) kunnen de schoolbesturen elk jaar vóór 1 februari 
aanvragen indienen voor nieuwe huisvestingsvoorzieningen. Het college dient op grond van 
artikel 11 van de verordening vóór 31 december van het betreffende jaar een besluit te nemen 
op deze aanvragen. De goedgekeurde voorzieningen worden opgenomen in het 
onderwijshuisvestingsprogramma (hierna “OHP”); de voorzieningen die niet in het OHP worden 
opgenomen staan vermeld op het Overzicht (hierna: “Overzicht”).  
Het beschikbaar stellen van de financiële middelen die nodig zijn om de voorzieningen uit  het 
OHP te treffen is voorbehouden aan de gemeenteraad. 
Er wordt geprobeerd om de aanvragen te beoordelen vóór de behandeling van de Kadernota 
voor het jaar ná de aanvragen. De raad kan het benodigde budget dan via de Kadernota in de 
Begroting van het er op volgende jaar opnemen.  
In dit geval liep de behandeling van de aanvragen en de totstandkoming van het Integraal 
HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bergen 2018-2022 parallel/door elkaar.  
De aanvragen van het Petrus Canisius College (PCC) en de BSG worden in scenario’s 
uitgewerkt in het IHP.  
Over deze scenario’s is met de schoolbesturen overeenstemming bereikt. Om die reden is 
gewacht met dit advies tot na de vaststelling van het IHP Onderwijs Bergen 2018-2022, op 11 
december 2018.  

 
Bijlagen 

Concept rb/rv Beide 

Anders - IHP Onderwijs Bergen 2018-2022; 
- OHP 2019 

 
Afhandeling in de algemene raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11-04-2019 

 
Opmerkingen2 

 
2 Advies griffie 

Sessie aanduiding en datum ARC 19-03-2019 
 


