
 

Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
75  Verlaging Investeringskrediet De Viermaster en Anne 

Frank 
4.2 Onderwijshuisvesting MO Wim Tuijl 

     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
€ 490.000 
€ 135.000 

Nee S – Korte termijn Ja (met 
vrijheid) 

Kees de Ruijter 

     
  Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
  € 21.000  Monique Reeuwijk 
Inhoud 
ombuiging 

Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? 
 
Het restant investeringskrediet De Viermaster (€ 492.600,- over 40 jaar) en Anne Frank (€ 133.000,- over 25 jaar) kunnen vervallen.   
Met het schoolbestuur is overeengekomen dat de uitbreiding voor obs De Viermaster niet meer noodzakelijk is. Het aantal leerlingen 
blijft gestaag dalen. Conclusie is dat de school derhalve voldoende ruimte heeft. Minder kapitaallasten € 15.000. 
Voor het investeringskrediet vervangen kozijnen Anne Frank zijn de kosten definitief vastgesteld. In totaal is een bedrag van € 133.000 
minder uitgegeven. Minder kapitaallasten € 6.000.  
 
Indien hiertoe wordt besloten worden de volgende besparingen gerealiseerd. 
2022: € 21.000 
2023: € 21.000 
2024: € 20.000 
2025: € 20.000 
 

Effect 
ombuiging 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? 
 
Geen, want bij school De Viermaster zijn ook minder leerlingen.  
 

Effect 
personeel 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: 
n.v.t. 
 



Reikwijdte 
effect 

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente: 
n.v.t. 
 

Snelheid 
herstel in 
betere tijden 

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn? 
 
Is niet nodig. 
 

Trends en 
ontwikkelingen 

Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: 
 
n.v.t. 
 

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
N.v.t. , kan administratief verwerkt worden (status van de investeringskredieten wordt afgerond) bij het afsluiten van de kredieten via 
jaarrekening 2020. 
 

 


