
 
 

 Raadsmemo 

Datum:  12 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Martijn Harbers, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Afsluiten krediet bestuurlijk project nieuwbouw scholen 1e tranche 

 

1. Aanleiding 

In deze memo informeer ik u over het afsluiten van het krediet van het bestuurlijk project 

nieuwbouw scholen 1e  tranche bestaande uit: 

- nieuwbouw OL Vrouweschool te Bentelo 

- nieuwbouw Constantijnschool te Goor 

- nieuwbouw MultiFunctionele Voorziening (MFV) Het Gijmink te Goor 

2. Inhoudelijke mededeling 

OL Vrouweschool Bentelo 

De school is in juli 2008 opgeleverd en voor het schooljaar 2008-2009 in gebruik genomen. 

Het object is binnen de beschikbaar gestelde normvergoeding/begroting gerealiseerd. 

 

Constantijnschool Goor 

De school is in juli 2011 opgeleverd en voor het schooljaar 2011-2012 in gebruik genomen. 

Het object is binnen de beschikbaar gestelde normvergoeding/begroting gerealiseerd. 

 

MFV Het Gijmink Goor (Villa 70) 

De school, gymzaal en buurthuis zijn in november 2011 opgeleverd en in januari 2012 in 

gebruik genomen. Het object is binnen de beschikbaar gestelde normvergoeding/begroting 

gerealiseerd. 

3. Conclusie 

De Onze Lieve Vrouweschool (juli 2008) en de Constantijnschool (juli 2011) zijn ondertussen al 

weer enkele jaren in gebruik. De multifunctionele voorziening Het Gijmink “Villa 70”  is in 

januari 2012 door kinderopvang Triangel, stichting Stevig, de buurtvereniging en het Openbaar 

Primair Onderwijs Hof van Twente in gebruik genomen. De financiële eindbalans is 

opgemaakt, zie bijlage. 

 

 

 

 

 



Uw raad heeft voor de vervangende nieuwbouw van de drie scholen samen een krediet 

beschikbaar gesteld van € 9.027.457.Van dit krediet is € 7.674.478 ten laste gekomen van de 

reserve Majeure projecten. Het resterende bedrag is ten laste gebracht van de beschikbare 

budgetten onderwijshuisvesting en onderwijskundige vernieuwing. Daarnaast is er een eigen 

bijdrage van het schoolbestuur van de Pr. Constantijnschool ontvangen en van de provincie 

Overijssel een subsidie voor de realisatie van het buurthuis in Villa 70. Alle werkzaamheden 

zijn inmiddels afgerond. Het resultaat is drie nieuwe schoolvoorzieningen waarbij er in „Villa 70‟ 

tevens een voorschoolse voorziening , gymzaal en buurthuis zijn gerealiseerd. De 1e tranche 

kan met een positief financieel resultaat worden afgerond. Het restant in het krediet nieuwbouw 

scholen is € 532.562. De in de verkenningsfase begrote/geraamde kosten zijn in de praktijk 

gunstiger uitgevallen. De schoolgebouwen waarbij voor de bouwkosten uitgegaan wordt van 

de normkostenvergoeding, zijn allen binnen de vastgestelde vergoeding gerealiseerd. De 

voornaamste voordelen zitten onder meer in de gunstig uitgevallen grondkosten (minder 

benodigde m2) en de lagere bouwkosten van Villa 70 (met name de bouwkosten van de 

gymzaal), waarvan woningcorporatie Viverion in afwijking van de reguliere gevallen bouwheer 

is geweest. Het krediet 1e tranche nieuwbouw scholen wordt afgesloten met een positief 

eindsaldo. Dit wordt meegenomen bij de jaarrekening 2013. Het krediet voor de 1e tranche 

scholenbouw is gedekt uit de reserve Majeure projecten en hierdoor vloeit het voordeel ook 

terug in deze reserve. 

 

Vervolg nieuwbouw scholen 

Het vervolg bestaat momenteel uit de nieuwbouw van de R.K. Heeckerenschool waarvoor uw 

raad middelen in de begroting beschikbaar heeft gesteld.  

Daarnaast heeft uw raad op 23 april 2013 de Scholenvisie basisscholen Hof van Twente 

vastgesteld. Daarin is opgenomen hoe de gemeente Hof van Twente met het zicht op 2022 – 

2030 met onderwijshuisvesting om zou moeten gaan. Naar aanleiding van de motie van 6 

november 2012, waarin u ons college heeft verzocht om een financiële onderbouwing voor een 

nieuwe school in Markelo te presenteren, hebben wij u op 2 juli 2013 middels een memo over 

de eerste resultaten geïnformeerd. In deze memo komt naar voren dat, op basis van de 

huidige prognoses/gegevens, de nieuwbouw voorlopig begroot is op 3,1 miljoen euro. In de 

kadernota 2014 is reeds rekening gehouden met een totaal krediet van 2,5 miljoen euro 

(500.000 euro in 2014 en 2 miljoen euro in 2015 ten laste van de reserve Majeure projecten) 

voor de nieuwbouw van een school in Markelo, ter vervanging van de basisscholen De Zwaluw 

en Ichthus. E.e.a. exclusief andere voorzieningen, die ook in het gebouw gehuisvest kunnen 

worden, denk hierbij onder andere aan voorschoolse voorzieningen en eventuele overige 

kosten, zoals grondaankoop, infrastructuur e.d. In de memo van 23 oktober 2013 bent u 

geïnformeerd over de uitkomsten van een gehouden bijeenkomst met de huidige kernpartners 

en het vervolg. 

 

 

 


