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Van college van burgemeester en wethouders 

Datum : 07 april 2015 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam 

Portefeuille(s) : Onderwijshuisvesting 

Contactpersoon : J. van Leer 

Tel.nr. : 8344 

E-mailadres : leer.j@woerden.nl 

Onderwerp: 
financiële afronding nieuwbouw Minkema College 

Kennisnemen van: 
De afsluiting van het project met een positief financieel resultaat van C 166.740^ 

Inleiding: 
Wij hebben u een Raadsinformatiebrief toegezegd met de financiële resultaten van de nieuwbouw van het 
Minkema College. In het voorjaar 2013 is de nieuwbouw opgeleverd. Vervolgens zijn de laatste delen van 
de oude huisvesting gesloopt waarna de Warmte-Koude-Opslag en het buitenterrein gerealiseerd konden 
worden. 
Nu alle restpunten zijn afgehandeld hebben wij het project afgesloten en hebben wij de eindbalans 
opgemaakt. In deze Raadsinformatiebrief melden wij u het financiële resultaat. 

Kernboodschap: 

Gebruik nieuwbouw HAVO/VWO 
Nu inmiddels twee jaar na de oplevering zijn de opleverpunten hersteld, de installaties goed ingeregeld en 
zijn de "kinderziekten" verholpen. 
Het gebouw voldoet volledig aan de functionele en technische uitgangspunten zoals die in gezamenlijkheid 
tussen gemeente en het Minkema College zijn opgesteld. 
In het Programma van Eisen is de visie van de school als volgt geformuleerd: 
"Het onderwijs van het Minkema College is geslaagd als de gediplomeerde Minkema-leerling een grote 
mate van zelŕverantwoordelijkheden kent, sociaal en creatiefis, kan samenwerken en de juiste 
vaardigheden bezit". 
Wij zijn er van overtuigd dat dit duurzame en functionele schoolgebouw een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het behalen van deze doelstelling. Het schoolgebouw vormt een stimulerende leeromgeving 
waar de leerlingen kunnen werken aan kennis en competenties. 

Financiële afronding 
Uw gemeenteraad heeft voor de realisatie van dit project een krediet beschikbaar gesteld van 
6 22.296.649,^ De totale projectkosten bedragen 6 22.129.909^ We kunnen het project nu afsluiten met 
een positief saldo van C 166.740,

s

. 
Dit positieve saldo is grotendeels te danken aan het gunstige aanbestedingsresultaat dat wij bereikt hebben 
vanwege de marktsituatie. Juridische procedures en uitloop van de planning hebben meerkosten tot gevolg 
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gehad vanwege een langere periode voortijdelijke huisvesting, hogere kosten voor projectmanagement en 
juridische bijstand. Deze kosten konden gedekt worden door de "financiële meevallers". 
Het financiële resultaat (voordelige kapitaallast C 8.660) zal in mindering worden gebracht op de 
taakstelling Inkoopvoordeel. 

Vervolg: 
n.v.t. 

Bijlagen: 
n.v.t. 

De secretaris 

/ T H 
drs. M.H.J. v iergen 

De burgemees 


