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Onderwerp Financiële afronding nieuwbouw scholencluster Kamerik 

Nummer 
Z/21/022839   

D/22/079832 
Datum publicatie 27 januari 2023 

Portefeuillehouder Jacques Rozendaal Contactpersoon Jan van Leer leer.j@woerden.nl 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. Een krediet groot € 80.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de 

klimaatbeheersing in 2 lokalen; 

2. Na afsluiting van de grondexploitatie Schoollocaties Kamerik een bedrag van 

maximaal € 634.000 uit het verwachte positieve resultaat van deze grondexploitatie 

te storten in de Algemene Reserve. 

Publieks-

samenvatting 

Het investeringskrediet Scholencluster Kamerik sluit op een bedrag van € 634.070 negatief. 

Dit negatieve bedrag kan gedekt worden uit de verkoopopbrengsten van de gronden van de 

voormalige schoollocaties zoals dit bij de vaststelling van het krediet in 2008 was bepaald. 

Vanwege de huidige BBV-regelgeving mogen opbrengsten uit de grondexploitatie echter niet 

rechtstreeks in mindering worden gebracht op een investering. Om die reden wordt het 

bedrag van € 634.070 voorgeschoten uit de algemene reserve. Zodra de grondexploitatie 

Scholencluster Kamerik is afgerond en het totale bedrag aan winstneming vast staat zal vanuit 

de Algemene Reserve Grondexploitatie het benodigde bedrag weer teruggestort worden in de 

algemene reserve. 

 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 8 februari 2023 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 13 februari 2023 

Behandelvoorstel Politieke Avond 16 februari en raadsvergadering 23 februari 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

25 april 2018 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief | Gunning bouwwerkzaamheden realisatie 

nieuwbouw scholencluster Kamerik 

Via deze raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de gunning 

van de bouwwerkzaamheden voor het nieuw te bouwen scholencluster 

Kamerik aan Aannemersbedrijf Kwakkenbos B.V. uit Harmeien. 

10 maart 2017 Beantwoording 

schriftelijke vragen 

CDA 

Beantwoording schriftelijke vragen CDA | Scholenbouw Kamerik 

Dit betreft de beantwoording van vragen van het CDA n.a.v. de 

raadsinformatiebrief van 30 januari 2017. 

30 januari 2017 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief | Voortgang voorbereiding nieuwbouw 

scholencluster Kamerik en herinrichting sportterrein VV Kamerik 

mailto:leer.j@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00126-rib-gunning-bouwwerkzaamheden-realisatie-nieuwbouw-scholencluster-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00150-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-scholenbouw-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00150-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-scholenbouw-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00150-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-scholenbouw-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/16r-00741-rib-voortgang-voorbereiding-nieuwbouw-scholencluster-kamerik-en-herinrichting-sportterrein-vv-kamerik-merged.pdf
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Via deze raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over het voorlopig 

ontwerp en de planning voor de realisatie van de scholencluster en de 

relatie met de herinrichting van het sportterrein VV Kamerik.   

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet Artikel 189 De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan 

kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in 

de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2023-01-01

