
 
 
Agendapunt : 12 
Voorstelnummer : 03 - 26 
Raadsvergadering : 27 maart 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : H. Wagenaar 
Informatie op te vragen bij :   
Portefeuillehouder(s) : Else Trap 
 
onderwerp: Financiële ontwikkelingen Nieuwe Bergense School 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. De gemaakte extra kosten ad € 49.724,00 in de voorbereidingsfase 

tot november 2006 t.l.v. de voorziening herhuisvestingskosten 
accommodatiebeleid te brengen; 

2. De meerkosten in de voorbereidingsfase ad € 99.912,00 als gevolg 
van het  besluit van het college op 21 november 2006 om de 
bouwvergunning in te trekken mede naar aanleiding van de op 14 
november 2006 door de raad aangenomen motie, ineens ten laste 
van de algemene reserve te brengen conform de bijgevoegde 
begrotingswijziging; 

3. Het investeringskrediet voor de Nieuwe Bergense School met € 
203.800,00 te verhogen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten 
op te nemen in het meerjarenperspectief; 

4. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, 
goedkeuring van de begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Holland is verkregen. 

 
1. Aanleiding 

In de raadcommissie maatschappelijke zaken van januari 2007 is toegezegd dat in de raad 
van maart 2007 een inzicht wordt gegeven in uitgaven die tot dusver gedaan zijn met 
betrekking tot de realisatie van de Nieuwe Bergense School. Conform de toezegging volgt 
hier de stand van zaken. Ook wordt er een vooruitblik geworpen op de toekomstige 
noodzakelijke activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten.  

 
2. Feiten 

a. Kosten meerwerk ontwerpfase. 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2005 is een voorbereidingskrediet beschikbaar 
gesteld van € 180.000,00 voor de ontwerpfase (voorlopig ontwerp en definitief ontwerp). 
Hierbij werd rekening gehouden met de navolgende verdeling van de kosten: 
 
* architectkosten ontwerpfase:  € 112.367,00 
* constructies/installatieadviseurs: €   25.000,00 
* projectmanagement:   €   35.000,00 
 
In het desbetreffende raadsvoorstel is aangegeven dat in de begroting 2006 een 
investeringskrediet wordt opgenomen. De kosten van de vervolgfases dat wil zeggen: 
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 * bouwvoorbereidings- en bestekfase; 
 * prijs en contractvorming 
 * uitvoering en planning 
 worden ten laste gebracht van dit investeringskrediet.  
 

Bij de ontwikkeling van de plannen voor de Nieuwe Bergense School heeft de raad 
benadrukt dat er veel ruimte voor inspraak van burgers en andere belanghebbenden diende 
te zijn, en er veel aandacht voor de communicatie met alle partijen moest zijn. Hiervan kan 
het gevolg zijn, dat er meer dan een gemiddeld aantal aanpassingen in de ontwerpfase 
nodig zijn. 
 
In de periode tot en met het voorlopig ontwerp leken de kosten binnen de ramingen te 
blijven. Gestart werd met de fase voorlopig ontwerp in november 2005 nadat de 
gemeenteraad in oktober 2005 ook had ingestemd met het verlenen van appartementsrecht 
aan de Woningstichting Duinstee waarvoor een bijdrage zou worden verkregen van  
€ 315.630,25 ex BTW.  
 
De eerste resultaten van het voorlopig ontwerp werden in december 2005 gepresenteerd 
aan de omwonenden in Saenegheest. Dit leidde tot extra werkzaamheden en aanpassingen 
in het voorlopig ontwerp in de periode tot april 2006. Als gevolg daarvan moest ook vaker 
dan gepland overleg plaatsvinden met de participanten, omwonenden en adviseurs. Hierdoor 
ontstonden extra kosten voor het externe projectmanagement. Het tegemoetkomen aan de 
wensen in de wijk Saenegheest hebben geleid tot meer ontwerpaanpassingen, 
communicatiemomenten waardoor de geraamde kosten voor de ontwerpfase niet toereikend 
waren.  
 
Na vaststelling van het voorlopig ontwerp is vervolgens het definitief ontwerp opgesteld en is 
een start gemaakt met de zogenaamde artikel 19 lid 2 WRO procedure. In het kader van 
deze procedure bleek dat een veelvoud aan rapportages ten behoeve van de ruimtelijke 
onderbouwing moest worden opgesteld. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor o.a. het 
opstellen van beheerplannen, begeleiden van extra participantenoverleg etc.  
Aangezien deze meerkosten binnen de begroting konden worden opgevangen, is hiervan 
destijds nog geen melding gemaakt in de derde kwartaalrapportage. Tot aan de 
besluitvorming op 21 november was er enige ruimte binnen de organisatie om de tegenvaller 
op te vangen.  
 
In totaal zijn er voor € 49.724,00 aan meerkosten gemaakt tot aan november 2006. Het 
voorstel is om deze kosten ineens ten laste te brengen van de “voorziening 
herhuisvestingskosten accommodatiebeleid”.  
 
b. Meerkosten ontwerpfase als gevolg van de intrekking bouwvergunning. 

 
Op 21 november 2006 is de bouwvergunning ingetrokken mede naar aanleiding van de 
daartoe aangenomen motie door de raad om het bouwplan grondig aan te passen. Dit had 
direct tot gevolg dat de voorbereidingsfase niet kon worden afgerond. Nadat dit besluit 
genomen was, is direct aan alle betrokken partijen in het ontwerpproces verzocht aan te 
geven welke meerkosten gemaakt moeten worden om het bouwplan zodanig aan te passen 
dat een nieuwe bouwvergunning kan worden aangevraagd. Daar zijn de participanten in 
december en januari mee aan de slag gegaan. Ook betekende dit opnieuw overleg met 
participanten, werkgroepen van de wijkvereniging Saenegheest en direct omwonenden. 
Daarom is in de raadscommissie maatschappelijke zaken van  januari 2007 aangegeven dat 
uw raad in maart 2007 een raadsvoorstel wordt aangeboden over de financiële gevolgen van 
het uitstel van de bouw van de Nieuwe Bergense School.  
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Uit de ingediende aanvullende offertes vloeien de navolgende kosten voort voor architect, 
projectmanagement, installatieadviseur, constructieadviseur. Deze kosten worden geraamd 
op: 
 
* architect    €  26.000,00 
* adviseur W en E (water en elektra) €      6.250,00 
* constructeur    €  13.000,00 
* projectmanagement   €  24.960,00 
Subtotaal       € 70.210,00 
 
Tevens diende een aantal rapportages te worden aangepast:  
 
* ruimtelijke onderbouwing  €            1.000,00 
* verkeerskundige onderbouwing €      1.000,00 
* luchtkwaliteitsonderzoek  €            750,00 
* terreininrichting ontwerp  €      6.000,00 
* second opinion Kuiper Compagn. €      5.000,00 
 
Subtotaal       € 13.750,00 
 
 BTW     €  20.512,40 
 
Totaal       €          99.912,00 
 
Deze meerkosten vloeien direct voort uit de noodzakelijke werkzaamheden om een nieuw 
bouwplan te ontwerpen en een nieuwe bouwvergunning aan te vragen als gevolg van de 
besluitvorming bij de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad. Voor deze extra kosten 
is er binnen de organisatie geen dekking. Om deze kosten te dekken kan gekozen worden 
tussen het éénmalig nemen van de totale kosten of het activeren in maximaal 5 jaar. 
Activeren betekent dat de kapitaallasten de komende 5 jaar circa € 25.000,00 bedragen. 
Omdat er voor deze lasten geen dekking is, zullen deze moeten worden opgenomen in het 
meerjarenperspectief. Ook kan er gekozen worden om de lasten ineens ten laste van de 
Algemene Reserve te brengen. Gezien het huidige financiële perspectief de komende 5 jaar, 
wordt voorgesteld de kosten in een keer ten laste van de Algemene Reserve te brengen.  
 
De nieuwe legeskosten ad € 24.000,00 worden ten laste gebracht van het 
investeringskrediet.  
 
c. Neveneffecten van het uitstel van de bouw door intrekking 

bouwvergunning. 
 
In de begroting staan op dit moment de navolgende middelen gereserveerd voor de 
realisatie van de Nieuwe Bergense School:  
 
* investeringskrediet     € 4.694.000,00 
* subsidie stimuleringsregeling brede scholen €    185.500,00 
* ISV-gelden Nieuwe Bergense School  €      75.000,00 
 
Totaal         € 4.954.500,00  
 
Deze bedragen zijn gebaseerd op de VNG-normering voor onderwijshuisvesting voor het 
jaar 2006. Aangezien de bouw wordt vertraagd met minimaal 1 jaar dienen de bedragen te 
worden geïndexeerd in verband met de reguliere prijsstijgingen. 
Voor het jaar 2007 hanteert de VNG een indexeringspercentage van 2,46%.  
Dit betekent dat voornoemde bedragen moeten worden verhoogd met een bedrag van  
€ 121.880,00.   
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d. Gewijzigde verdeelsleutel gemeente/Woningstichting Duinstee. 
 

Door de aanpassing van het aantal woningen is de vergoeding van Duinstee voor het 
appartementsrecht verlaagd van € 315.630,00 naar € 157.815,00. Overigens vormt deze 
vergoeding geen dekkingsmiddel voor de Nieuwe Bergense School maar is door uw raad 
besloten deze inkomsten ten gunste te laten komen van de opbrengsten uit verkoop 
gemeentelijke eigendommen. Derhalve volgt er een incidentele tegenvaller op de opbrengst 
gemeentelijke eigendommen van € 157.815,00. 
 
Daarnaast is afgesproken, dat de Woningstiching door de aanpassing van het aantal 
woningen minder bijdraagt in de gezamenlijke voorbereidings- en directiekosten dan 
oorspronkelijk geraamd. Dit betekent dat de gemeente naar raming € 82.000,00 meerkosten 
moet dragen. Dit betekent dat het investeringskrediet voor de gemeente met dit bedrag dient 
te worden verhoogd. 
 
De totale verhoging van het investeringskrediet bedraagt aldus: 
 
• € 121.880,00 
• €   82.000,00 
Totaal                    € 203.800,00 
 
Voor de extra kosten van de investering is binnen de organisatie geen dekking. Ook hier is er 
een keuze tussen activeren of de lasten in één keer nemen. Gezien de kapitaallast van 
€ 5100,00 in het eerste jaar en € 15.172,00 de komende jaren stellen wij u voor om deze last 
op te nemen in het meerjarenperspectief en de Algemene Reserve niet nog verder te 
belasten.  
 
e. Marktwerking. 
 
Door het uitstel van de bouw dient rekening gehouden te worden met een bouwmarkt die te 
maken heeft met verhoging van de bouwkosten en een aantrekkende markt. Op basis van 
de nu voorliggende ontwerpen wordt in de komende periode in een nieuwe directieraming 
van de realisatiekosten opgesteld in overleg tussen architect en aannemers. In 
bouwteamverband wordt dan op basis van bovengenoemd taakstellend budget toegewerkt 
naar een definitieve kostenraming.  
 
Mocht blijken dat door de marktwerking de aanbesteding niet binnen het budget past en het 
taakstellend budget niet realistisch is, wordt uw gemeenteraad opnieuw geïnformeerd in het 
tweede kwartaal van 2007. 
 
f. Investeringskrediet aanleg parkeer/verkeer/groenvoorzieningen. 

 
In de budgetramingen voor de realisatie van de Nieuwe Bergense School is geen rekening 
gehouden met de benodigde middelen voor het aanleggen van de verkeer-, parkeer- en 
groenvoorzieningen aan de noordzijde van het Zakedijkje. In de perspectiefnota kunnen de 
financiële gevolgen hiervan voor het begrotingsjaar 2008 worden gepresenteerd.  
 
g. Exploitatiekosten. 
 
In de bijlage bij dit raadsvoorstel treft u ter kennisname een overzicht aan van de te 
verwachten exploitatie-inkomsten en uitgaven voor de Nieuwe Bergense School.  

 
 Samengevat. 

 
Door uitstel van de bouw van de Nieuwe Bergense School is het noodzakelijk om 
aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor: 
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 Onderwerp Bedrag Jaarlast Dekking 
1. Meerkosten in de periode voor 

bet besluit van 21 november 
2006 

€ 49.724,00 n.v.t. Ineens t.l.v. 
voorziening 
herhuisvestingskosten
Accommodatiebeleid 

2. Meerkosten opstellen nieuw 
bouwplan als gevolg van het 
besluit van 21 november 2006 

€ 99.912,00 n.v.t. In één keer ten laste 
van de Algemene 
Reserve 

3. Verhoging investeringskrediet als 
gevolg van het uitstel van de 
bouw 

€ 203.800,00 Kapitaallasten 
1e jaar € 
5.100,00 
Vanaf 2e jaar  
€ 15.172,00 

De kapitaallasten 
opnemen in het 
meerjarenperspectief 

 
Op grond van het bovenstaande stellen wij u voor: 

1. Kennis te nemen de financiële ontwikkelingen betreffende het 
(voorbereidings)krediet Nieuwe Bergense School 

2. Akkoord gaan met het t.l.v. de voorziening herhuisvestingskosten 
accommodatiebeleid brengen van de gemaakte extra kosten ad € 49.724,00 in de 
voorbereidingsfase tot november 2006; 

3. Kennis te nemen van de meerkosten ad € 99.912,00 als gevolg van besluitvorming 
op 21 november 2006, en akkoord gaan met het  ineens ten laste van de algemene 
reserve brengen van de meerkosten; 

4. Kennis te nemen van de geraamde meerkosten voor de investering ad € 
203.800,00 als gevolg van besluitvorming op 21 november 2006,  

5. Akkoord te gaan met een verhoging van het investeringskrediet voor de Nieuwe 
Bergense School met € 203.800,00. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten 
worden opgenomen in het meerjarenperspectief; 

6. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment dat de, 
onder het preventief toezicht geldende, goedkeuring van de begrotingswijziging 
door gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 

 
1. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen: N.v.t.  

b. Communicatie/voorlichting: N.v.t. 

c. Financiële gevolgen:  Zie hierboven 

4. Advies commissie(s)  

De commissie Maatschappelijke Zaken heeft over dit voorstel gesproken in de vergadering 
van de commissie op 8 maart 2007. De commissie adviseert de raad dit punt te behandelen 
als bespreekstuk (B-stuk) in de raadsvergadering van 27 maart 2007.  
De commissie is van oordeel dat het voorstel debatrijp is mits de toegezegde informatie 
beschikbaar is daags vooraf gaand aan de behandeling in de raad. Het betreft:  

• Uitgewerkte risicoparagraaf in aanvulling op het raadsvoorstel; 
• Nadere toelichting op de voorgestelde financiële dekking.  

De commissie adviseert de raad om bij de behandeling van het voorstel en voorliggende 
besluit de volgende politieke discussiepunten te hanteren. 

• Oordeel over het voorstel is pas te geven als de risico´s in kaart zijn gebracht en de 
financiële dekking helder is 

• Afstemming proces verbouw Elkshove ten behoeve huisvesting Lucebertschool en de 
realisatie van de Nieuwe Bergense School 
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5. Overige aspecten: N.v.t. 

 
Bergen,  
college van Bergen, 
 
 
 
 
R. Groninger                  mr. A.Ph. Hertog  
secretaris burgemeester 
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