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Onderwerp
Verbouwing van IKC de Paradijsvogel als onderdeel van Vitaal Vogelenzang.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022

besluit:

1. Een krediet van C 142.980 ten behoeve van de verbouwing van het Integraal Kind Centrum 
(IKC) beschikbaar te stellen en de begroting 2023 te wijzigen.

De raad voornoemd, d.d. 22 december 2022,

GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal, CDA en Zelfstandig Bloemendaal dienen een amendement 
in (kenmerk B, corsanummer 2022005211) met als dictum:

Besluit

» via wijziging van de begroting 2023 de begrotingspost subsidie bibliotheek (65060110- 

442000) te verhogen met een bedrag van C 3.831 en dit ten laste te brengen van de 

algemene reserves;

« de begrotingspost culturele activiteiten (65030120- 442000) niet te wijzigen.

Amendement B wordt aangenomen met 16 stemmen voor (VVD,, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, 
Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal) en 3 stemmen tegen (Hart voor Bloemendaal).
Met inachtneming van aangenomen amendement Bjwordt'ĥet raadsvoorstel unaniem aangenomen.

de voorzittei de griffier,
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1. Een krediet van C 142.980 ten behoeve van de verbouwing van het Integraal Kind Centrum 
(IKC) beschikbaar te stellen en de begroting 2023 te wijzigen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In september 2020 heeft u raad besloten (2020002881) tot een functionele verbouwing van de 
Paradijsvogel ten behoeve van het huisvesten van vitale functies en deze te bekostigen vanuit het 
project Vitaal Vogelenzang.

Na overleg met belanghebbenden is gezamenlijk besloten hoe de verbouwing er uit komt te zien en 
is via een meervoudig onderhandse uitvraag een aannemer geselecteerd die de verbouwing in de 
aankomende kerstvakantie (schoolkalender) kan uitvoeren. De verbouwing bestaat uit het 
realiseren van een bibliotheek servicepunt, een mindervalide toilet en enkele fysieke ingrepen aan 
de teamkamer in het IKC.

De kosten (C 70.000) voor de teamkamer worden volledig gedekt door Jong Leren (school) en Les 
Petits (kinderopvang). Van de C 103.490 die nodig is voor de realisatie van het bibliotheek 
servicepunt en een mindervalide toilet wordt C 16.233 bekostigd door de Bibliotheek Zuid- 
Kennemerland. De resterende kosten ad C 87.257 komen voor rekening van de gemeente. Dit is 
het bedrag voor aftrek van op aangifte te verrekenen BTW.

De uit het gemeentelijk deel ten behoeve van het bibliotheek servicepunt voortvloeiende 
kapitaallasten worden afgedekt met een huurovereenkomst met de bibliotheek, waarvoor de 
gemeente uiteindelijk subsidie verleent.

Op 27 oktober jl. berichte het college u (2022001284) dat vanwege de huidige 
marktomstandigheden vooruitlopend op de beschikbaarstelling van het krediet van C 142.980 
reeds met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de verbouwing van het IKC is 
aangevangen. Dit houdt verband met de gestanddoeningstermijn van de aanbieding van de 
opdrachtnemer.

Beoogd effect
Het realiseren van een bibliotheek servicepunt, een mindervalide toilet en een teamkamer in het 
IKC de Paradijsvogel. Deze verbouwing is onderdeel van het toekomstbestendig vergroten van de 
vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang en het behouden van het IKC en maatschappelijke 
voorzieningen in Vogelenzang.

Politieke keuzeruimte
Ten aanzien van het beschikbaar stellen van de financiële middelen ligt het budgetrecht bij de 
raad.

Gedachtegang

Argumenten
De verbouwing van IKC de Paradijsvogel is onderdeel van het totale project Vitaal Vogelenzang en 
in lijn met het eerder genomen raadsbesluit en projectopdracht. Het voorliggend voorstel is 
noodzakelijk om de doelstelling binnen de afgesproken planning te behalen. Om het lesgeven niet 
te hinderen moet de verbouwing plaatsvinden in de vakantieperiode. De verbouwing vindt plaats in 
de kerstvakantie, maar de aannemer moet, zeker met de huidige marktcondities, ruim van te 
voren zijn materialen bestellen.
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Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

Alternatieven
Niet akkoord gaan met het voorstel betekent dat dit deelproject van Vitaal Vogelenzang stil komt 
te liggen.

Overwegingen van het college
De verbouwing van IKC de Paradijsvogel is onderdeel van het totale project Vitaal Vogelenzang en 
in lijn met het eerder genomen raadsbesluit en projectopdracht. Omdat niet akkoord gaan met het 
voorstel betekent dat dit deelproject van Vitaal Vogelenzang stil komt te liggen is het college van 
mening de verbouwing en financiering volgens planning te laten verlopen.

Middelen
Met de verbouwing is een totaal bedrag gemoeid van C 173.490 inclusief BTW De kosten voor de 
teamkamer en aula ad C 70.000 worden volledig gedekt door een bijdrage van Jong Leren en Les 
Petits. Rest voor de verbouwing van de bibliotheek een bedrag van C 103.490 (incl. BTW). Voor de 
realisatie van het bibliotheek servicepunt en een mindervalide toilet wordt een bedrag van 
C 16.233 ingebracht door een bijdrage van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Rest een 
gemeentelijk deel van C 87.257 (incl. BTW). In de verhuurovereenkomst met de bibliotheek wordt 
direct geopteerd voor btw belaste verhuur. Dit stelt de gemeente als verhuurder in de gelegenheid 
om de kosten van de btw in vooraftrek te nemen. Een bedrag aan BTW, zijnde C 14.277, kan 
worden teruggevraagd. Resteert een investeringsbedrag voor de gemeente van netto C 72.980. U 
wordt voorgesteld een totaal bruto krediet van C 142.980 (C 72.980+C 70.000) ten behoeve van 
de verbouwing van het IKC beschikbaar te stellen. De uit het voor rekening van de gemeente 
blijvende deel ^ C 72.980) voortvloeiende kapitaallasten ad C 3.831 gebaseerd op een lineaire 
afschrijvingstermijn van 25 jaar en l,250Zo rente worden gedekt door een verhuurovereenkomst 
met de bibliotheek. De huurprijs voor de bibliotheek bedraagt C 4.636 inclusief btw. Dat is gelijk 
aan de jaarlijkse kapitaallast van C 3.831 vermeerderd met C 805, zijnde 2107o aan btw.
De huur voor de bibliotheek maakt onderdeel uit van de subsidie zodat per saldo de kosten voor de 
gemeente zullen toenemen. Hier staat tegenover een geheel verbouwd IKC met onderbrenging van 
enkele maatschappelijke functies. Om die reden wordt voorgesteld via wijziging van de begroting 
2023 de begrotingspost subsidie bibliotheek (65060110-442000) te verhogen met een bedrag van 
C 3.831 onder gelijktijdige verlaging van de begrotingspost culturele activiteiten (65030120- 
442000). Voor de exploitatie van de begroting verloopt deze transactie budgettair neutraal. Dit is 
onderdeel van de besluitvorming.

In verband met de planning van de verbouwingsactiviteiten en de kwetsbare aannemersmarkt is 
vooruitlopend op de beschikbaarstelling van het krediet door de raad eerder met de uitvoering 
begonnen. U bent daarover via een collegebrief geïnformeerd.

Organisatorische middelen
Omdat de teamkamer bijna in zijn geheel in het gemeentelijk deel van het IKC ligt, treedt de 
gemeente op als bouwheer en houdt tevens bouwtoezicht. Dit besteedt de gemeente uit aan 
Bouwbureau Bart. De kosten maken onderdeel uit van de voorgestelde kredietaanvraag.

Participatie
De werkgroep IKC binnen is het gremium waarbinnen het ontwerp, uitwerking en aanpak zijn 
vormgegeven. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van JongLeren, Les Petits, de 
Paradijsvogel en de bibliotheek.

Communicatie



De voortgang en oplevering worden meegenomen met de reguliere communicatie van Vitaal 
Vogelenzang. Dit is in afstemming met en aansluitend op de gemeentelijke communicatie.

Samenwerking (Heemstede)
Niet van toepassing.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
De voortgang van de werkzaamheden wordt afgestemd met de gebruikers van het gebouw.

Bijlagen
Offerte verbouwing IKC - Vitaal Vogelenzang (2022003696)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


