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Vaststellen budget buitenonderhoud lokalen bewegingsonderwijs 2019

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten geen zorgplicht meer voor onderhoud en aanpassingen van
schoolgebouwen. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor het onderhoud en aanpassen van lokalen
voor bewegingsonderwijs van de basisscholen.
Stichting Scala heeft een aanvraag ingediend voor een vergoeding van de kosten voor dergelijk onderhoud
aan een lokaal voor bewegingsonderwijs. Op 9 mei 2018 kende u deze aanvraag voor het vervangen van de
dakbedekking op gymzaal Lambertus in Haarsteeg toe. Met dit besluit werd de voorziening toegekend, maar
nog niet het budget. Hierna wordt voorgesteld om een budget beschikbaar te stellen voor de toegekende
voorziening.
Feitelijke informatie
In 2019 is er een meervoudige aanbesteding geweest voor het vervangen van de dakbedekking, inclusief
dakranden en de lichtkoepels. Aan het schoolbestuur is gevraagd om bij het uitvragen van offertes een
optionele prijs uit te vragen voor het toepassen van duurzame/recyclebare materialen bij het vervangen van
de daken. De offertes zijn beoordeeld door de gemeente. De laagste inschrijving voor het vervangen van de
dakbedekking voor gymzaal Lambertus bedraagt € 82.300, inclusief btw en inclusief 6% begeleidingskosten.
De keuze voor een duurzame dakbedekking komt dan op € 86.852. Deze dakbedekking is 100%
recyclebaar en heeft een levensduurverwachting van meer dan 30 jaar.
Afweging
Gelet op de ambitie van onze gemeente is het voorstel om te kiezen voor de duurzame variant en een
bedrag van € 86.852 beschikbaar te stellen aan Stichting Scala voor het vervangen van de dakbedekking,
inclusief dakranden en de lichtkoepels van gymzaal Lambertus in Haarsteeg.
Inzet van middelen
Voor het vervangen van de dakbedekking van gymzaal Lambertus is in de begroting 2019 rekening
gehouden met een bedrag van € 83.000 inclusief btw en begeleidingskosten. Dit bedrag is gebaseerd op
een eerder uitgebrachte offerte, opgehoogd met 21% btw en 6% voor de technische begeleiding. De
bedragen in dit voorstel zijn inclusief btw omdat de btw niet verrekenbaar is.
In de meerjarenbegroting is een gemiddeld bedrag beschikbaar van € 130.000 per jaar. Eventuele
afwijkingen ten opzichte van het beschikbare budget worden verrekend met de onderhoudsreserve.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 21 mei 2019,
gelet op de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden, Bijlage
'voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs' VI,
besloten:
een bedrag van € 86.852 beschikbaar te stellen aan Stichting Scala voor het vervangen van de
dakbedekking, inclusief dakranden en de lichtkoepels van gymzaal Lambertus in Haarsteeg.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Geacht bestuur,
Wij hebben het budget buitenonderhoud lokalen voor bewegingsonderwijs voor
gymzaal Lambertus vastgesteld. In deze brief ontvangt u informatie over dit budget
behorende bij de eerder door ons toegekende voorziening.
Buitenonderhoud lokalen voor bewegingsonderwijs
Op 9 mei 2018 namen wij al een besluit over uw aanvraag voor de voorziening
‘Onderhoud’. De onderstaande voorziening hebben wij toen toegekend:
 vervangen van de dakbedekking, inclusief dakranden en lichtkoepels voor
gymzaal Lambertus.

POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

Budget buitenonderhoud
De laagste inschrijving voor het vervangen van de dakbedekking voor gymzaal
Lambertus bedraagt € 86.852 inclusief 21% btw en inclusief 6%
begeleidingskosten. Hierbij wordt gekozen voor de duurzame variant, de Wédéflex
D4 toplaag in plaats van de standaard toplaag.
Binnenkort maken wij een bedrag van € 69.482 zijnde 80% van € 86.852 over op
bankrekeningnummer NL81RABO019.82.33.132 ten name van Stichting Scala
onder vermelding van ‘voorschot vervangen dakbedekking gymzaal Lambertus’.

BEZOEKADRES

Julianastraat 34
Vlijmen
T
F
E

(073) 513 17 89
(073) 513 17 99
INFO@HEUSDEN.NL
DIGITAAL LOKET

Voorwaarden
Na oplevering dient een rekening en verantwoording te worden ingediend en
daarna zal het restantbedrag, zijnde 20%, worden overgemaakt. Er vindt geen
eindafrekening plaats. Eventuele extra kosten die later blijken, vormen in beginsel
geen grondslag voor bekostiging.

www.heusden.nl
Bankrelatie
NL54BNGH0285003909

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Irma Knippels via

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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telefoonnummer (073) 513 17 89 of per e-mail via info@heusden.nl, met
vermelding van het zaaknummer 584316.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk en binnen zes
weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift
indienen. Wilt u het bezwaarschrift ondertekenen en ervoor zorgen dat het in ieder
geval de volgende gegevens bevat:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar
maakt;
4. argumenten voor het bezwaar;
5. uw handtekening.
Naast het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening en/of
schorsing van het besluit vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting
van de beslissing op het bezwaarschrift, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van
het besluit voorkomen.
Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor
heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook en
wel bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

met vriendelijke groet,
namens het college van Heusden,

Jolanda Verbiesen
Manager

