Van: Schuckman, Chris <Chris.Schuckman@stichtsevecht.nl>
Verzonden: maandag 14 januari 2019 10:42
Aan: 'saar.hess@gmail.com' <saar.hess@gmail.com>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Boekhout, Dennis
<dennis.boekhout@stichtsevecht.nl>; Donselaar, Mireille van
<Mireille.van.Donselaar@stichtsevecht.nl>; Veneklaas, Hetty <Hetty.Veneklaas@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: Antwoord Raadsvragen raadslid Van Lindenberg
Beste mevrouw Van Lindenberg,
In ons antwoord op uw vraag 1 is een fout geslopen. Rectificatie is als volgt:
Voor “stelpost onderwijshuisvesting”, lees: “reserve onderwijshuisvesting”
Excuus hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Chris Schuckman
beleidsadviseur onderwijs en onderwijshuisvesting
M 06 83 79 78 05

Van: Schuckman, Chris
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 12:56
Aan: 'saar.hess@gmail.com' <saar.hess@gmail.com>
CC: Schuckman, Chris <Chris.Schuckman@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
<griffie@stichtsevecht.nl>; Boekhout, Dennis <dennis.boekhout@stichtsevecht.nl>; Donselaar,
Mireille van <Mireille.van.Donselaar@stichtsevecht.nl>; Veneklaas, Hetty
<Hetty.Veneklaas@stichtsevecht.nl>; Schuckman, Chris <Chris.Schuckman@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Antwoord Raadsvragen raadslid Van Lindenberg
Beste mevrouw Van Lindenberg,
Hartelijk dank voor uw vragen. Ziet u onder mijn beantwoording in blauw. Naar ik hoop geeft u dit
voldoende informatie voor de commissie van 15 januari..
Met vriendelijke groet,
Chris Schuckman
beleidsadviseur onderwijs en onderwijshuisvesting
M 06 83 79 78 05
---------------------------------------------------------------------Beantwoording van de vragen door raadslid Lindenberg t.b.v. raadscommissie 15 januari 2019,
agendapunt 4:
Beste Chris, Beste meneer Schuckman,
Naar aanleiding van agendapunt 4 van de commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein op 15
januari heb ik een drietal vragen. Ik hoop dat ik nog op tijd ben om ze te mogen stellen.
Het gaat om het aanvullend krediet voor het kindcentrum op het Harmonieplein. Mijn vragen zijn:
1. Wat is de resterende waarde van de reserve onderwijshuisvesting na aftrek van de
aanvullende kosten voor dit plan?
De actuele prognose van de resterende waarde van de stelpost onderwijshuisvesting is €
950.000 in 2021 na aftrek van de € 699.784 voor het afboeken van de restwaardes van de
twee scholen in dit project.

2. A. Hoe verhoudt de bouw van deze school zich tot het bouwplan op het Harmonieplein?
Voor het Harmonieplein is een grondexploitatie (hierna grex) geopend. Deze grex gaat over
het hele plangebied Harmonieplein. Het Kindcentrum maakt hier onderdeel van uit.
B. Wordt daaruit bijvoorbeeld winst verwacht?
De grondexploitatie is geen winstgevende maar sluit nu op ongeveer op nul euro. Onder het
kopje kosten zijn in deze grex de boekwaarden van de bestaande gemeentelijke panden
opgenomen. Het gaat hierbij om de boekwaarden van de twee scholen (zie onder 1) en de
bibliotheek.
3. Zijn deze plannen van invloed op de financiële middelen die beschikbaar zijn voor andere
scholen in bijvoorbeeld Maarssenbroek? Met andere woorden, duurt het door deze aanvulling
langer voordat de scholen in Maarssenbroek vernieuwd kunnen worden?
Nee, de prognose is op dit moment dat de kapitaallasten die voortkomen uit het aanvullend
budget, gedekt worden uit de exploitatie van het Kindcentrum. Dit houdt dus in dat er geen
extra middelen vrijgemaakt hoeven te worden, en dat dit dus geen invloed heeft op de
beschikbare financiële middelen voor andere scholen, waaronder die in Maarssenbroek.
Het bericht van raadslid Van Lindenberg van 8 januari 2019:
Beste Chris, Beste meneer Schuckman,
Naar aanleiding van agendapunt 4 van de commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein op 15
januari heb ik een drietal vragen. Ik hoop dat ik nog op tijd ben om ze te mogen stellen.
Het gaat om het aanvullend krediet voor het kindcentrum op het Harmonieplein. Mijn vragen zijn:
1. Wat is de resterende waarde van de reserve onderwijshuisvesting na aftrek van de aanvullende
kosten voor dit plan?
2. Hoe verhoudt de bouw van deze school zich tot het bouwplan op het Harmonieplein? Wordt daaruit
bijvoorbeeld winst verwacht?
3. Zijn deze plannen van invloed op de financiële middelen die beschikbaar zijn voor andere scholen
in bijvoorbeeld Maarssenbroek? Met andere woorden, duurt het door deze aanvulling langer voordat
de scholen in Maarssenbroek vernieuwd kunnen worden?
Alvast heel hartelijk dank voor uw tijd.
Met vriendelijke groet,
namens de fractie van het CDA
Sarah van Lindenberg

