
Nr. 115/OWS (2006)  
 
Voorstel tot vaststellen en beschikbaar stellen van de financiële middelen en instemmen met een 
bouwkrediet voor de realisatie van het project Voorzieningencluster Stad Binnen de Linie Zuid-west, 
locatie Pasteurstraat. 
 
 

Aan de Raad. 
 

Met de vaststelling van de kadernota Onderwijs- en Welzijnsaccommodaties 2006 – 2020 “Samen voor 
Kwaliteit” heeft de gemeente een koers voor clustering van voorzieningen ingezet. Mede ter uitvoering 
daarvan is het project ontwikkeling Pasteurstraat opgezet. Met de schoolbesturen heeft overleg 
plaatsgevonden over participatie in dit project. Uiteindelijk vindt in dit plan vervangende nieuwbouw 
plaats voor de RKBS Windwijzer (incl. dislocatie) en PCBS Verrekijker en wordt een gymzaal en het 
kantoor met kinderdagverblijf “Wiele Wiele Stap” van de Stichting Kinderopvang toegevoegd. Zoals 
gezegd vond in het voortraject overleg plaats over mogelijke participatie en de visie van de 
schoolbesturen voor dit deel van de wijk Stad Binnen De Linie. Op 20 september 2006 is met de 
schoolbesturen OOGO gevoerd. Het verslag vindt u bij de ter inzage gelegde stukken.  
 
De investeringskosten voor de bouw van de scholen (en de bijdrage in de grondexploitatie) bedragen  
€ 4.103.580,--. 
De bouw en exploitatie van de gymzaal, op basis van de voorwaarden van de dubbele gymzaal in De 
Schooten, wordt uitgevoerd door en voor rekening van het schoolbestuur. De gemeente is huurder ten 
behoeve van het bewegingsonderwijs. 
De kosten die verband houden met de ontwikkeling van het kantoor en kinderdagverblijf, komen 
volledig voor rekening van de Stichting Kinderopvang. 
 
De raming haalbaarheidsstudie grondexploitatie resulteert, met de grondopbrengst voor de scholen, 
gymzaal en St. Kinderopvang, in een positief exploitatiesaldo van € 155.000,--. De definitieve 
grondexploitatie wordt in een later stadium (eind 2006) ter besluitvorming aan uw Raad voorgelegd.  
Eerder heeft uw Raad ingestemd met het voornemen om te komen tot de realisering van het 
Bezoekerscentrum Mariëndal (inclusief een mogelijke dekkingsbijdrage van € 300.000,-- uit de 
ontwikkeling Pasteurstraat). Vanuit dit project wordt een separaat voorstel aan uw Raad aangeboden. 
 
Het project wordt in het komende jaar verder uitgewerkt door de schoolbesturen en stichting 
Kinderopvang. Realisatie vindt plaats in 2007 – 2008, waardoor de oplevering in de zomer 2008 
plaatsvindt. Deze planning is afgestemd met de ontwikkelingen Lidwinaterrein en Mariëndal. 
 
 
Den Helder, 20 juni 2006. 
 
 
      
 Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
 G.H. FABER , wnd. burgemeester 
 
  
 
 A.J. VAN DEN BERG , secretaris 



Nr. 115/OWS (2006)  
 
De Raad van de gemeente Den Helder; 
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van  
20 juni 2006, nr. 115/OWS en gelet op de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente 
Den Helder; 
 
 

b e s l u i t : 
 

1. in te stemmen met het voorstel van het college en € 4.103.580,-- toe te wijzen voor de 
ontwikkeling van de scholen (€ 3.810.500) in het project Pasteurstraat, inclusief een bijdrage in 
de grondexploitatie voor de grond onder de scholen (€ 245.300,--) en onvoorzien  
(€ 47.780,--). De dekking is als volgt: 

 
 Incidenteel 

 Reserve decentralisatie onderwijshuisvesting   €    448.295 
 Reserve achterstallig onderhoud Windwijzer / Verrekijker €    110.737 
 Voorziening MJO gymzalen     €    500.000 
 Opbrengst verkoop Windwijzer (na aftrek boekwaarde)  €    830.435 
 Restant budgetten achterstallig onderhoud vanwege 

afstoten scholen Nw DH en gymzalen De Schooten  €    462.615 
 Subtotaal         € 2.352.082 
 
 Structureel     structureel incidenteel 

Herinvestering vrijval diverse kapitaallasten € 113.847 € 1.751.498 
 Subtotaal incidenteel        € 1.751.498 
 
 Totaal          € 4.103.580,-- 
 
2. beschikbaar stellen van: 

a. een bouwkrediet aan de schoolbesturen voor de realisatie van het project  
 Pasteurstraat van € 3.810.500,--; 

b. de bijdrage aan de grondexploitatie van € 245.300,--; 
c. een post onvoorzien (o.a. evt. planschade) van € 47.780,--. 

 
 
 
 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
 van  
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , wnd. griffier 



Nr. 115A/GR (2006). 
 
ADVIES over het voorstel tot vaststellen en beschikbaarstellen van de financiële middelen en 
instemmen met een bouwkrediet voor de realisatie van het project Voorzieningencluster Stad Binnen de 
Linie Zuid-west, locatie Pasteurstraat. 
 
 
 Aan de Raad. 
 
In haar vergadering van 14 september 2006 heeft de commissie Educatie, Sport & Cultuur het 
bovengenoemde voorstel besproken. 
 
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel.  
 
 
Den Helder, 14 september 2006. 
 
 
 commissie Educatie, Sport & Cultuur 
  
 
 
 P.N. Bruin , voorzitter. 
 
 
 
 F. Blok , commissiegriffier. 
 


