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Geachte leden van de raad,
U heeft met het vaststellen van de Kadernota 2018 en de meerjarenbegroting 2018
ingestemd met de renovatie van obs De Groeiplaneet, gevestigd aan de Berk 2. Voor deze
renovatie is een investeringsbedrag à € 1.174.000 vermeld in voornoemde Kadernota en
meerjarenbegroting.
Op dinsdag 20 februari hebben wij ingestemd met het sluiten van een overeenkomst met
Blick op Onderwijs om de renovatie van de Groeiplaneet, locatie Berk, mogelijk te maken.
Het resultaat zal zijn een vernieuwd schoolgebouw waarbij alle leerlingen van De
Groeiplaneet gehuisvest zullen zijn aan de Berk. Het gebouw wordt daartoe volledig
gerenoveerd waarbij er tevens sprake zal zijn sloop en herbouw van een klein gedeelte (70
m2) van de school en een beperkte uitbreiding (106 m2). De locatie aan de Sportsingel
(voormalige Fontein) zal dan gesloten worden.
De financiering door de gemeente is binnen voornoemd kader à € 1.174.000 gebleven. De
kostenverdeling op macroniveau is als volgt:
Renovatie
Gemeente Krimpen aan den IJssel € 806.759,34
Stichting Blick op onderwijs
€ 806.759,34
Uitbreiding/vervanging
Gemeente Krimpen aan den IJssel € 338.310,47
Totaal budgetberekening
€ 1.951.829,15
Daarnaast zal Blick ten behoeve van het uitvoering van diverse duurzaamheidsmaatregelen
een lening afsluiten. De gemeente zal daarbij een faciliterende rol spelen. Vooralsnog gaat
dit om een bedrag van ca. € 200.000.
Het budget wat de gemeente ter beschikking stelt voor de renovatie is gebaseerd om de
afspraken uit de Onderwijshuisvestingvisie (school en gemeente dragen gelijk bij aan de
renovatie). Dit budget is vervolgens opgehoogd met € 100.000 om de renovatie mogelijk te
maken met als overweging dat de Groeiplaneet tevens een schoolgebouw afstoot en
daarmee een bijdrage levert aan de inperken van lokalenoverschot in Krimpen.
Het college gaat bovenstaand resultaat en de effecten op de begroting (opnemen
kapitaalslasten) uitwerken in een raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel wordt zo spoedig mogelijk
aan uw raad aangeboden ter besluitvorming.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,

