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Hierbij reageert het college van burgemeester en wethouders op uw brief waarin u de gemeenteraad 
oproept om op korte termijn aanvullend budget beschikbaar te stellen voor de vernieuwbouw van 
basisschool CKC het Stroomdal in Zuidlaren. Een project dat voortkomt uit de plannen van het 
accommodatiebeleid Zuidlaren. 
 
Wij onderkennen, gezien de uitgaven die u inmiddels heeft gedaan de doorlopen aanbesteding voor het 
Stroomdal, de noodzaak om u op korte termijn duidelijkheid te verschaffen. 
 
De gemeente heeft een wettelijke taak als het gaat om het beschikbaar stellen van budget voor de 
realisatie van onderwijshuisvesting. Hiervoor is een normvergoeding vastgesteld. Er zijn daarnaast, in de 
uitvoeringsovereenkomst tussen schoolbestuur en gemeente Tynaarlo, aanvullende afspraken gemaakt 
t.a.v. de uitvoering van projecten die voortkomen uit het accommodatiebeleid. Onder ander over het 
beschikbaar stellen van budget. Een van de omschreven afspraken is: dat wanneer na toetsing blijkt dat 
de laagste inschrijver hoger uitkomt dan het beschikbare budget, er in overleg met de gemeente een 
oplossing wordt gezocht.   
 
Uit de inschrijving die het CKC heeft gedaan blijkt na toetsing inderdaad dat de laagste inschrijver boven 
budget ingeschreven heeft. De gemeente zag dit ook bij eerdere projecten in de gemeente. Dit is 
voornamelijk te verklaren doordat de prijzen in de bouw fors zijn gestegen en de normvergoeding voor de 
realisatie van nieuwbouw, niet is meegegroeid.  
 
Daarnaast is CKC het Stroomdal begonnen met de planvorming voordat duidelijk werd dat een herziening 
van het accommodatiebeleid Zuidlaren noodzakelijk was. Dit maakt dat het Stroomdal is gestart met de 
plannen op basis van het vorige vastgestelde AB Zuidlaren en ondertussen met de huidige grillige markt 
te maken heeft, nu de feitelijke uitvoering in beeld komt. In de herziening van het accommodatiebeleid 
Zuidlaren zal een ophoging van de normbedragen meegenomen worden. De besluitvorming hierover in 
de gemeenteraad vindt echter pas in het najaar van 2020 plaats. 
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Bij de eerdere projecten die over de normvergoeding heen gingen, is in overleg met de schoolbesturen 
een oplossing bedacht. Ook voor het Stroomdal ziet het college in dat het onvermijdelijk is de 
normvergoeding te verhogen. Het beschikbaar stellen van budget is echter een verantwoordelijkheid van 
de gemeenteraad. Een besluit hiervoor moet dan ook in de gemeenteraad worden behandeld.  
 
Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om middels de voorjaarsnota 2020 extra krediet beschikbaar 
te stellen voor CKC het Stroomdal. De gemeenteraad besluit op 30 juni as. over de voorjaarsnota. U 
wordt daarna z.s.m. geïnformeerd over de uitkomst voor zover dat het Stroomdal betreft. 
 
Mocht u vragen hebben over deze brief of de behandeling van uw verzoek aan de gemeenteraad, dan 
kunt u contact opnemen met dhr. W. van Reeken, projectleider Accommodatiebeleid, telefoonnummer: 
0592 266 937. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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Geachte Raadsleden, 
 
Namens de ouders, kinderen en medewerkers van kindcentrum het Stroomdal sturen wij u deze mail 
met bijlage. 
 
In samenspraak met de medewerkers van de gemeente en de betrokken wethouder de heer de Graaf 
hebben we het hele voortraject voor de vernieuwbouw van het Stroomdal afgerond. Medio februari 
waren we klaar met alle besprekingen op het gemeentehuis en met de aannemer.  
De kinderen zijn in december '19 al verhuist naar de tijdelijke locatie in het Harens Lyceum.  
 
Het wachten is nu op de instemming van u, de Raad van Tynaarlo. En door alle verdrietige 
gebeurtenissen rond het Coronavirus ontstaan verschillende vertragingen. 
En wij maken ons zorgen dat ook uw vergaderingen mogelijk noodgedwongen aangepast gaan 
worden en dat ons gehele traject wordt vertraagd. 
 
Wij zouden u willen vragen of u ook middels een schriftelijk akkoord zou kunnen instemmen, zodat wij 
kunnen starten. 
 
In de brief staat ons verzoek verwoord. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Albert Velthuis, 
Voorzitter CvB CKC Drenthe 
 
 






