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Reden informatieverstrekking aanvullen van (12 juli 2022 niet meegenomen) btw op krediet bouw 
basisschool De Oanrin te Arum 
 
 

Collegebesluit 

1. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 467.250,-- (de BTW over de 
bouwkundige aanneemsom) 

2. de uit a) voortvloeiende kapitaallasten van € 16.307,-- te dekken uit het investeringsplan 
onderwijshuisvesting 

3. de raad actief te informeren 
 

Toelichting/achtergrond 

Na de bouwkundige aanbesteding van basisschool De Oanrin in Arum is er bij de aanvraag van 
aanvullend krediet (B&W van 12 juli 2022) de fout gemaakt de btw niet mee te nemen in de 
aanvraag. Bij het aanvragen van kredieten ten behoeve van de bouw van scholen horen de bedragen 
inclusief btw opgenomen te worden, dit in tegenstelling tot ontwikkel-, infrastructurele projecten 
in de openbare ruimte. 
 
 
De start van de bouw van de school is op woensdag 26 oktober 2022 gevierd in aanwezigheid van de 
leerlingen van deze nieuwe school. Bouwkundig aannemer is Bouwgroep Dijkstra Draaisma uit 
Bolsward, installatie aannemer is Installatiebedrijf Lukkes uit Arum.  
 
Op 12 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders, op ons verzoek een aanvullend 
krediet van €940.000,-- beschikbaar gesteld om de bouw van school te kunnen gunnen. Zoals 
gezegd, deze gunning heeft plaats gevonden en de uitvoering is gestart. 
 
Echter hebben wij in de berekening, die ten grondslag lag van het gevraagde aanvullende krediet (in 
collegevergadering van 12 juli 2022 besloten) een fout met de btw gemaakt.  
Bij de berekening zijn wij uitgegaan van bouwkundige aanneemsom exclusief btw, waar dit inclusief 
btw had moeten zijn. We hebben nu dus een tekort van € 467.250,-- op het bouwkrediet van deze 
school. Het nu beschikbaar stellen van de btw betreft een administratieve correctie en heeft geen 
verdere invloed op het onderwijshuisvestingsplan (OHP). 

Bijlage(n) 
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