
Overzicht niet-gehonoreerde aanvragen
2013

Nr. Srt BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.37 po 09FX Klimroos Platinadijk 25 onderhoud vervangen bestrating schoolplein € 6.708 ja

12.38 po 22KU Ziezo t Zand 2 n.v.t. vervangen electrische screen € 2.170 nee

12.39 po 05KD Theresia Moerstraatsebaan89 onderhoud vervangen voegwerk € 26.985 nee

12.40 po 17BY Het Talent Luciadonk 65 onderhoud vervangen voegwerk € 30.390 nee

12.41 po 17BY Het Talent Luciadonk 65 onderhoud vervangen fietsenstalling € 9.700 ja

12.42 po 17EP09De Linde Dorpsstraat 71 onderhoud vervangen kozijnen € 82.678 ja

12.43 po 17EP  De Linde Dorpsstraat 71 onderhoud vervangen boeiboorden en HWA € 23.089 ja

12.44 po 17EP De Linde Dorpsstraat 71 onderhoud vervangen goot + gootbekleding € 11.473 ja

12.45 po 03UM Berkenveld Herelsestraat 110 onderhoud vervangen dakramen € 1.179 ja

12.46 po 21OX Heiberg Enclaveberg 172 onderhoud vervangen HWA € 4.437 ja

12.47 po 06WJ H.Hart Plantagebaan 228 onderhoud vervangen fietsenstalling € 2.328 ja

12.48 po 23cm Lavoor DL Heulberg 71 onderhoud vervangen dakranden € 6.626 ja

12.49 po 17CI Vondel Vondellaan 44 onderhoud vervangen voegwerk € 32.723 ja

bestuur SOBWB

bestuur KPO

Toelichting: onder de speeltoestellen zijn rubber tegels aangebracht, die niet voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is géén voorziening 

onderhoud volgens de verordening. Kosten voor rekening schoolbestuur. 

Toelichting: dit is géén voorziening onderhoud volgens de verordening. Kosten zijn voor rekening schoolbestuur

Toelichting: vervangen voegwerk is géén voorziening onderhoud. Kosten voor herstel zijn voor rekening schoolbestuur. Wel kan in 

sommige gevallen sprake zijn van een constructiefout, als de levensduur aanzienlijk korter is dan mag worden verwacht. Dit is in deze 

situatie niet van toepassing.

Toelichting: vervangen voegwerk is géén voorziening onderhoud. Kosten voor herstel zijn voor rekening schoolbestuur. Wel kan in 

sommige gevallen sprake zijn van een constructiefout, als de levensduur aanzienlijk korter is dan mag worden verwacht. Dit is in deze 

situatie niet van toepassing.

Toelichting: fietsenstalling verkeert in redelijke conditie, maar er zit veel vuil op het stalen dak en de houten deur schuift moeizaam. Het 

dak kan worden schoongemaakt en schuifdeur opnieuw afgesteld. Dit betreft regulier onderhoud en is voor rekening schoolbestuur.

Toelichting: Kozijnen verkeren in goede/redelijke conditie en behoeven niet te worden vervangen.

Toelichting: boeiboorden en hemelwaterafvoeren verkeren in goede conditie en hoeven niet te worden vervangen.

Toelichting: Vervanging van de goten is niet noodzakelijk. Er kan volstaan worden met een plaatselijke reparatie. Dit betreft regulier 

onderhoud en is voor rekening schoolbestuur.

Toelichting: de dakramen zijn reeds vervangen en verkeren in een goede conditie.

Toelichting: de hemelwaterafvoeren zijn ingebouwd en geen gebreken geconstateerd. Vervangen van HWA's dient gelijktijdig met het 

vervangen van de dakbedekking van het platte dak uitgevoerd te worden. Het platte dak is nog niet aan vervanging toe.

Toelichting: er is geen noodzaak tot het vervangen van de fietsenstalling. Volstaan kan worden met het verwijderen van de goot.

Toelichting: dakranden verkeren in redelijke conditie en hoeven niet vervangen te worden.

Toelichting: vervangen voegwerk is géén voorziening onderhoud. Kosten voor herstel zijn voor rekening schoolbestuur. Wel kan in 

sommige gevallen sprake zijn van een constructiefout, als de levensduur aanzienlijk korter is dan mag worden verwacht. Dit is in deze 

situatie niet van toepassing.
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12.50 po 17CT Watermolen DL Pootlaan 80 onderhoud vervangen voegwerk € 15.573 nee

12.51 po 17CT Watermolen DL Pootlaan 80 onderhoud vervangen dakbedekking € 69.598 ja

12.52 (v)so16LO Kameleon G.ter Borchstraat 51 onderhoud herstel hekwerk € 2.420 ja

12.53 (v)so16LO Kameleon G.ter Borchstraat 51 onderhoud vervangen dakranden € 6.028 ja

12.54 po 00CU R.Steiner Melis Stokelaan 42 onderhoud vervangen buitenkozijnen € 162.490 ja

12.55 so 02SZ Mytyl Gezellelaan 13 onderhoud herstel metselwerk en keimen € 28.954 ja

12.56 so 02SZ Mytyl Gezellelaan 13 onderhoud vervangen dakbedekking € 28.725 ja

12.57 so 02SZ Mytyl Gezellelaan 13 onderhoud vervangen betonlateien € 6.500 ja

bestuur Mytylschool

bestuur Pallas

Toelichting: dakranden verkeren in redelijke/goede conditie en hoeven niet vervangen te worden.

Toelichting: metselwerk en schilderwerk gevels verkeren in een redelijke conditie. Er is enkel sprake van lichte beschadiging en 

afbladdering. Herstel keimlaag is voor rekening schoolbestuur.

Toelichting: de dakvlakken verkeren in een redelijke/goede conditie. Bij het ongeballaste dak is sprake van lichte erosie en het geballaste 

dak heeft een matige dakrandafwerking. Er is geen noodzaak tot het vervangen van de dakbedekking. 

Er bestaat geen noodzaak tot het vervangen van de betonlateien 

Toelichting: vervangen voegwerk is géén voorziening onderhoud. Kosten voor herstel zijn voor rekening schoolbestuur. Wel kan in 

sommige gevallen sprake zijn van een constructiefout, als de levensduur aanzienlijk korter is dan mag worden verwacht. Dit is in deze 

situatie niet van toepassing.

Toelichting: Houtrot wordt geschat op minder dan 1% van de houten kozijnen. Het schilderwerk is in zeer slechte staat. De kwaliteit van de 

kozijnen is nog dermate goed, dat kan worden volstaan met een goede schilderbeurt. Het betreft hier regulier onderhoud dat voor rekening 

is van het schoolbestuur.

Toelichting: stalen hekwerk staat deels schuin.  Volstaan kan worden met het hekwerk opnieuw uitrichten en opnieuw in grond fixeren. 

Kosten van regulier onderhoud zijn voor rekening schoolbestuur.

Toelichting: Het kunststof dak verkeert in een redelijke conditie. Het vertoont slechts enige vorm van verwering. Er is geen noodzaak de 

dakbedekking te vervangen.
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