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Aanleiding 
 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 

 
Kernboodschap  
 
 Waar wil het college informatie over verschaffen? 
College wil informatie verschaffen over: de betaling van een huurvergoeding aan de Adriaan 
Roland Holstschool v.o. over 2015. 
 
Vorig jaar heeft uw raad op 25 juni 2015 ingestemd met een afkoopsom voor de 
huurvergoeding aan de Adriaan Roland Holstschool v.o. Het college heeft daarna besloten 
om voor 2015 geen huurvergoeding meer toe te kennen vanwege de afkoopsom. Het 
schoolbestuur is hiertegen in bezwaar gegaan. Het schoolbestuur was namelijk van mening, 
dat de opheffing van de huurvergoeding pas inging op het moment van het passeren van de 
notariële akte en het overdragen van de afkoopsom op 29 december 2015.  
De Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een uitspraak 
gedaan. Zij adviseert om wel een huurvergoeding toe te kennen voor de periode 1 januari tot 
25 juni 2015, omdat u toen pas besloot in te stemmen met de afkoopsom en de 
overeenkomst om de huurvergoedingsverplichting af te schaffen in ruil voor een afkoopsom 
werd bekrachtigd. Tot dat moment is er nog sprake van een verplichting tot betaling van een 
huurvergoeding.  
Daarnaast heeft de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften uitgesproken, dat er 
sprake is van vertragingsschade tussen het moment van uw besluit op 25 juni en de 
daadwerkelijke uitbetaling op 29 december. Hiervoor moet de gemeente aan het 
schoolbestuur een wettelijke rente betalen van 2%.  
 
Het college heeft besloten om de uitspraak van de Commissie van Advies voor de 
Bezwaarschriften uit te voeren en geen gang naar de rechter te maken. Het schoolbestuur 
heeft ook ingestemd met de uitspraak van de Commissie van Advies voor de 
Bezwaarschriften. Omdat dit een financiële afwikkeling betreft voor 2015 en de accountant 
wil dat dit ten laste laten gaan van 2015 hebben wij voorgesteld om dit in de jaarrekening 
2015 op te nemen.   
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