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Inleiding
Bij Raadsbesluit van 28 november 2011 is besloten om aan de wettelijke verplichting
om zorg te dragen voor huisvesting op basis van de onderwijsprognose te voldoen
door het bouwen van een nieuw gebouw. Bij vaststelling door het college van het
projectplan is het (bouw)proces van School Portland vastgelegd.
U treft bijgaand het collegebesluit van 29 mei 2012 met als bijlage het projectplan.
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Stand van zaken
De planning van het proces wordt nader omschreven in het projectplan. Verwacht
wordt aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen om zorg te dragen voor
huisvesting op basis van de onderwijsprognose voldaan door voltooiing van de
nieuwbouw in augustus 2013.
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Hoe verder
In een separaat memo zal verslag worden gedaan van de inspanningen om de school
zo duurzaam mogelijk te realiseren.
Opgemerkt wordt dat bij het initiële voorstel aan de gemeenteraad het voorbehoud is
gemaakt dat pas na uitspraak van de Hoge Raad kan worden bepaald of de kosten
voor de BTW aftrekbaar zijn. Verwacht werd dat in het eerste kwartaal 2012 uitspraak
zou worden gedaan over aftrek van de BTW. Dit is tot op heden echter nog niet
gebeurd, wel is inmiddels een vergelijkbaar arrest gewezen waarin de Belastingdienst
in het gelijk is gesteld. Dat houdt in dat de kans dat dit risico optreedt (ver)groot is.
Indien de uitspraak van de Hoge Raad in het nadeel van de gemeente wordt gewezen,
is hieraan de financiële consequentie verbonden dat BTW niet in aftrek kan worden
gebracht en derhalve volledig verschuldigd is. Hierover zal in dat geval in de
halfjaarlijkse voortgangsrapportage een terugkoppeling volgen.
Bij aanbesteding wordt de inspanning tot ‘return on investment’ ten behoeve van de
(plaatselijke) werkgelegenheid nader bekeken.
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