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Onderwerp:  

Kredietaanvraag sloop Paulusschool (Garbialaan) 
 

 

Wij stellen voor:  

1.  Een krediet te verstrekken van € 860.000 voor de sloop van de Paulusschool.  

2.  In te stemmen met begrotingswijziging nummer 9. 
 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

- Stedenbouwkundig plan Woonzorgzone 2006 

- Samenwerkingsovereenkomst gemeente, Stek, Hozo 2007 
 

 

Inleiding: 

Het college heeft besloten de Paulusschool direct na leegkomen (na verhuizing naar 

het nieuwe Fioretticollege) te slopen. Wij stellen voor om hiervoor een krediet 

beschikbaar te stellen. 
 

Argumenten: 

1.1 Voor de sloop is een krediet nodig 

In voorbereiding op een eventuele sloop vindt onderzoek plaats naar de aanwezigheid 

van vleermuizen en vogels (conform Flora- en faunawet) en asbest. Ook wordt het 

sloopbestek opgesteld en de aanbesteding voorbereid. De sloopkosten zijn voor de 

gemeente (het terrein komt na het vervallen van de onderwijsfunctie vanzelf terug bij 

de gemeente).  

 

Financiële dekking: 

Met de sloop van de Paulusschool zijn kosten gemoeid. Deze kosten zijn voor 

rekening van de gemeente en worden gedekt uit de grondopbrengst van de verkoop 

van het terrein aan Stek (project fase 3 Woonzorgzone). Naar verwachting wordt de 

grond pas in 2014-2015 verkocht aan Stek, zodra Stek fase 2 (gebouw J) heeft 

opgeleverd. In 2012 worden echter al kosten gemaakt. Het betreft dus een krediet 

met uitgestelde dekking. In de kostenopzet wordt daarom rekening gehouden met 

rentekosten (5 % per jaar). Ook rust er een boekwaarde op van € 19.300 (gemaakte 

kosten). 
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Voor de totale sloop en bijkomende kosten is een krediet van, afgerond,  

€ 860.000 nodig. De plankosten voor stedenbouwkundige invulling en realisatie van 

fase 3 WZZ zijn nu nog niet bekend; hiervoor volgt te zijner tijd een nauwkeurige 

raming met kredietaanvraag. De sloop zelf wordt aanbesteed.  

Zodra er een stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw ligt, wordt een 

grondexploitatie opgesteld en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Omdat het nu 

nog gaat om ‘niet in exploitatie genomen gronden’ worden de uitgaven geactiveerd 

middels een exploitatiecomplex (conform de Nota Grondbeleid). 

 

Communicatie/Participatie: 

Over de sloop wordt gecommuniceerd met de omwonenden.  

 

Urgentie: 

Verwacht wordt dat het gebouw direct na de zomervakantie terugkomt bij de 

gemeente. Sloop volgt kort daarop. Het is daarom zaak om alle vereiste besluiten, 

onderzoeken, procedures en budgetten tijdig in gang te zetten, zodat straks snel 

gesloopt kan worden. Leegstand van een dergelijk gebouw kan leiden tot ongewenste 

ontwikkelingen. 

 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwelijk ter inzage gelegd: 

- Kostenraming sloop Paulusschool dd 24-02-2012  

Informatie bij: dhr. B. Dijkerman, b.dijkerman@hillegom.nl, tel.nr. 14 0252  

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

