Dordrecht
Nr. 1530082

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
24 november 2015, kenmerk MO/1521259 - II;
gelet op artikel 42b van de Wet op het Voortgezet onderwijs;
besluit:

Besluiten gerelateerd aan gebouwen onttrokken aan het onderwijs als gevolg van de
eerste en tweede jaarschijf van het vestigingsplan voor het jaar 2016:
1. de volgende panden tegen boekwaarde aan Vastgoed-/Grondbedrijf over te
dragen, met daarbij de beoogde activiteit:
a. Karei Doormanweg 4 en 8, te slopen en in te richten als voorlopige openbare
ruimte;
b. Bosboom Toussainstraat 62, te verhuren/verkopen;
c. Troelstraweg, te herontwikkelen;
d. Eulerlaan, door MO in gebruik te nemen voor onderwijsdoeleinden;
e. Nolensweg 2b en 4, te slopen en in te richten als openbare ruimte;
f. Aalscholverstraat, ter herontwikkelen;
2. de eenmalige kosten te maken in 2016 voortkomend uit beslispunt 1:
a. Karei Doormanweg 4 en 8, afboeken grondwaarde € 264.011,- en
sloopkosten € 150.000,-;
b. Bosboom Toussainstraat 62, geen eenmalige kosten 2016;
c. Troelstraweg, eenmalige kosten verdisconteren met toekomstige
grondopbrengsten;
d. Eulerlaan, geen eenmalige kosten 2016;
e. Nolensweg 2b en 4, afboeken grondwaarde € 43.715,- en sloopkosten
€ 37.500,-;
f. Aalscholverstraat, eenmalige kosten verdisconteren met toekomstige
grondopbrengsten;
3. de kosten zoals genoemd in beslispunt 2a en 2e:
a. afboeken van de grondwaarde van in totaal € 307.726,- te dekken uit de
Algemene Reserve;
b. sloopkosten van in totaal € 187.500,- te verwerken in de exploitatie van
product onderwijshuisvesting;
4. de eventuele extra inrichtings- en beheerskosten voor Vastgoedbedrijf en
Stadsbeheer als gevolg van punt 2 en 3 mee te nemen in de jaarlijkse areaalinventarisatie bij de Kadernota 2017;
5. punt 3a te verwerken in bijgaande begrotingswijziging met nummer 215040;
6. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2015.
De griffier,

De voorzitter,
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De raad van de gemeente

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven
door middel van begrotingswijzigingsnummer:
Vestigingsplan en gevolgen terugkomend vastgoed
van het dienstjaar 2015 als volgt te wijzigen.
Aldus vastgesteld door de raad van
in zijn openbare vergadering van:

DORDRECHT
15-12-2015

de
----------"S

Wepster Msc

215040

