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Brandschade basisschool Wereldwijs in Drunen

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Op 18 maart 2019 brak er brand uit in het jongenstoilet van basisschool Wereldwijs in Drunen. De brand is
ontstaan in de handdoekenrol. In de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente
Heusden 2015 staat in artikel 2, lid c, dat herstel en vervanging vanwege schade aan een gebouw,
onderwijsleerpakket of leer- en hulpmiddelen en meubilair, in geval van bijzondere omstandigheden, voor
rekening van de gemeente komt. In geval van schade wordt gebruik gemaakt van de ‘procedureregels in
verband met afhandeling van spoedaanvragen voor vergoeding van de kosten van vandalisme en
weersinvloeden bij de scholen 2014’ die u op 22 april 2014 vaststelde.
Feitelijke informatie
Omdat de brand werd aangestoken, is er sprake is van een strafbaar feit en heeft de directie van
basisschool Wereldwijs aangifte gedaan van brandstichting. Er zijn nog geen daders gepakt. Feit is wel dat
de schade erg groot is. De totale kosten bedragen € 47.497,93. De kosten voor het opruimen en
schoonmaken, groot € 6.357,93, zijn al betaald. De overige herstelkosten bedragen volgens de verkregen
offertes € 41.140.
De ontstane schade is gemeld bij onze verzekeringsmaatschappij AON. De herstelkosten van de brand
worden, behoudens een eigen risico, aan de gemeente vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Het
eigen risico bedraagt € 2.500 per gebeurtenis. Er is een schaderapport opgemaakt door een expert (zie
bijlage). Aan de hand van dit schaderapport keert AON € 44.997,93 (€ 47.497,93 minus € 2.500) uit.
Afweging
De gemeente kan op basis van de huisvestingsverordening worden aangesproken voor herstel van
schade als gevolg van bijzondere omstandigheden. Deze schadevergoedingen worden betaald omdat de
gemeente een gemeentelijke zorgplicht heeft voor de huisvesting van het primair en het voortgezet
onderwijs.
Inzet van middelen
Het uiteindelijke schadebedrag komt voor rekening van de gemeente en kan ten laste worden
gebracht van de voor calamiteiten/vandalisme in de begroting beschikbare budget voor het openbaar
onderwijs en het bijzonder onderwijs. Omdat de verzekeringsmaatschappij € 44.997,93 uitkeert, bedragen
de netto kosten voor de gemeente € 2.500.
Risico’s
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.

1

Zaaknummer 00596167
Onderwerp

Brandschade basisschool Wereldwijs in Drunen
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 6 augustus 2019,
gelet op artikel 2, lid c, van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Heusden 2015,
besloten:
de kosten van de brandschade in basisschool Wereldwijs van € 41.140 te vergoeden aan Stichting Scala.

namens het college van Heusden,
de secretaris,
b/a

mr. H.J.M. Timmermans
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schadevaststelling 826712-1
Verzekerde:

Gemeente Heusden, basisschool Wereld Wijs
Drunen
schade per rubriek

omschrijving
reconditionering/sauswerk Dolmans
opruimingskosten Dolmans
herstelwerkzaamheden conform opgave
opruimwerkzaamheden confomr opgave
Totaal per rubriek, inclusief btw

bedrijf/nadere informatie
factuur, niet gecedeerd
factuur, niet gecedeerd
Aannemer (na aanpassing en overleg met vzde/hersteller)
Aannemer (na aanpassing en overleg met vzde/hersteller)

opstal

bijkomende kosten

€ 4.688,27
€ 1.669,66
€ 39.586,92
€ 44.275,19

€ 1.553,08
€ 3.222,74

