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 2011 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 8-11-2011 

Onderwerp:  Vaststelling VO BSW en IBO 

notitie 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. 2011i02057 d.d. 8 november 2011; 

gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

1. Akkoord gaan met het fasebeslisdocument Definitiefase en met het Voorlopig Ontwerp voor 

Brede School West van 27 oktober 2011. 

2. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 335.000,-- (exclusief BTW) voor het 

doorvoeren van een goede ontsluiting van het Kwikstaartplein richting de Van 

Poelgeestlaan middels een brug. Hiervoor een bedrag ad € 525.000,-- (exclusief BTW) in 

2012 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in de ‘bestemmingsreserve 

egalisatie exploitatielasten’ ter dekking van de toekomstige kapitaallasten. Deze mutatie te 

verwerken in de volgende begrotingswijziging. 

3. In principe bereid te zijn een aanvullend krediet van maximaal € 300.000,-- (inclusief BTW) 

beschikbaar te stellen voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting van de Prins Willem 

Alexanderschool, Daltonschool De Leeuwerik en een tijdelijke gymzaal. Het hiervoor 

benodigde bedrag in 2012 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in de 

‘bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten’ ter dekking van de lasten. Deze mutatie te 

verwerken in de volgende begrotingswijziging. 

4. Akkoord gaan met het stappenplan en de werkwijze van het traject van Interactieve 

beleidsontwikkeling in de vervolgfase (Ontwerpfase en verder) van de Brede School West, 

zoals beschreven in het bijgevoegde vervolg op de IBO-Uitvoeringsnotitie Brede School 

West te Leiderdorp. 

5. Het plan voor de Brede School West aan te merken als een project dat valt binnen de 

categorie gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 19 december 2011, 

 

de griffier,      de plaatsvervangend voorzitter, 
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mw. J.C. Zantingh     J.J.F.M. Gardeniers 

 


