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Investeringskrediet Hof van Cramer en nieuwbouw IKC De Lichtbron

Inleiding
Op 26 april jl. heeft ons college zich gebogen over de ambtelijke kredietvoorstellen met betrekking
tot de realisatie Hof van Cramer alsook de nieuwbouw IKC De Lichtbron (fusieschool Ds. van
Maasschool en Goede Herderschool).
Het gevraagde investeringskrediet voor de Hof van Cramer betrof de volgende stap in de realisering
van deze MFA in Wapenveld. Zodra het benodigde krediet gevoteerd is (door uw raad), kan het
technisch ontwerp worden opgesteld en daarna tot aanbesteding.
Het ambtelijk voorstel inzake de nieuwbouw IKC De Lichtbron is gebaseerd op het door uw raad
vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP). Na de renovatie Noordgouw gaat het om de
uitwerking (business case) van de volgende in het IHP opgenomen huisvestingsvoorziening.
Kernboodschap
Hoewel wij inhoudelijk waardering hadden voor de kwaliteit van beide voorstellen, hebben wij op 26
april jl. besloten om beide voorstellen aan te houden. Voor dit besluit hadden wij twee redenen.
Ten eerste gaan beide voorstellen gepaard met forse en structurele meerkosten voor onze
gemeente.
Het benodigde investeringskrediet voor de Hof van Cramer is (voorlopig) becijferd op bijna €12,0
miljoen, oftewel een structurele (60 jaar) meerlast van €205.000,-- voor onze jaarlijkse
gemeentebegroting.
De kosten voor de nieuwbouw IKC De Lichtbron zijn berekend op (voorlopig) bijna €5,0 miljoen,
hetgeen een structurele (60 jaar) meerlast van €85.000,-- voor onze gemeentebegroting betekent.
Op dit moment is onze financiële positie vanaf m.n. 2026 zeer onduidelijk en onzeker. Dit wordt
veroorzaakt doordat de financiële rijksmiddelen (gemeentefonds) ongewis zijn.
Hoewel wij inhoudelijk niets liever zouden willen, achten wij het financieel onverantwoord om bij het
huidige vertroebelde financiële beeld uw raad voorstellen te doen om dergelijke substantiële,
langlopende verplichtingen aan te gaan.
Ten tweede vinden wij het gelet op onze demissionaire status ongepast om het volgende college bij
voorbaat financieel onder druk te zetten en wellicht op te zadelen met een forse taakstellende
bezuiniging. Een herhaling van 2018 (ombuigingsoperatie) zouden wij willen voorkomen.
Wij hebben besloten beide voorstellen dus aan te houden en die voor een integrale afweging te
betrekken bij de Perspectiefnota 2023-2026. (Beide voorstellen zullen integraal aan de
Perspectiefnota worden toegevoegd.) Deze financiële kadernota zal begin juli in uw raad behandeld
worden.
Een integrale afweging van alle mogelijke beleidsambities op één moment via de Perspectiefnota
vinden wij juister en zorgvuldiger, dan uw raad vooruitlopend twee separate voorstellen te doen die
een grote hypotheek zullen leggen op diezelfde Perspectiefnota.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Tevens vertrouwen wij erop dat er tegen die tijd vanuit het rijk (meicirculaire) ook meer
duidelijkheid is gekomen over toekomstige rijksmiddelen en daarmee onze meerjarige financiële
positie.
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