
Op 7 december jl. stelde de D66-fractie enkele vragen over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. 
Deze mail voorziet in de beantwoording. 
 
Vragen 
Er blijkt al een daadwerkelijk integraal huisvestingsplan te zijn.  

 Die zouden wij graag (alle raads/burgerleden) ontvangen.  
Tijdens de presentatie is er geen planning of rol van de gemeenteraad aan bod gekomen.  

 Wanneer komt het IHP ter oordeelsvorming en vaststelling in de raad?  

 Wanneer worden door de raad keuzes gemaakt aangaande de in de presentatie genoemde 
knoppen (fasering, meerwaarde nieuwbouw onder een dak, ambitie verduurzaming, 
binnenklimaat frisse scholen).  

Ten aanzien van de financiën: in de presentatie wordt gesproken over jaarlijkse kapitaallasten van 0,5 in 
2021 tot 1,2 miljoen in 2032.  

 hoeveel budget is reeds gereserveerd voor het IHP?  

 hoeveel budget is er vanuit andere subsidie bronnen (zoals de provincie)?  

 hoe en wanneer gaat de raad besluiten nemen over de wijze van financiering van het voor het 
IHP benodigde budget?  

 
Antwoord 
Een integraal huisvestingplan is een samenwerking tussen gemeente en de schoolbesturen. In 
verschillende OOGO’s (Op overeenstemmingsgericht overleg) worden alle onderwerpen op het gebied 
van onderwijshuisvesting besproken. Bijv. lokaal beleid op Integraal kindcentra en duurzaamheid, maar 
ook de demografische ontwikkelingen. Naast gezamenlijke bijeenkomsten (18 mei, 11 juni en 11 
november) is ook in bilateraal overleg met verschillende schoolbesturen gesproken over de toekomst en 
ambities van hun schoolgebouwen. 
 
Omdat niet alles tegelijk kan, is met de schoolbesturen, de doorlooptijd van het IHP en prioritering van 
de ingrepen aan de schoolgebouwen besproken. De zogenoemde ‘knoppen’ waar ook in de 
beeldvormende sessie over gesproken is. Mede met de ervaring, kennis en kunde van de schoolbesturen 
en waar nodig aangevuld met externe adviseurs zijn keuzes gemaakt. Er is gekozen voor een 
doorlooptijd van dit IHP van 12 jaar. Deze periode is lang genoeg om perspectief te bieden op 
omvangrijke ingrepen maar ook om de jaarlijkse kapitaallasten voor de gemeente enigszins te spreiden.  
Voor wat betreft de fasering wordt uitgegaan van drie tijdvakken van vier jaar zodat er sprake is van 
investeringen op korte, middellange en langere termijn. Met alle schoolbesturen is hiermee een balans 
gevonden en in het IHP opgeschreven en in een uitvoeringsagenda gezet. Dit alles ter voorbereiding op 
(en onder voorbehoud van) besluitvorming van de gemeenteraad. 
 
In de korte termijn zijn voornamelijk reeds lopende projecten opgenomen. Over de meeste projecten zijn 
reeds besluiten genomen en verkeren in verschillende fases, van voorbereidingsfase tot in uitvoering. 
Deze worden gefinancierd uit: 

 Reeds beschikbaar gestelde projectkredieten. 

 Vanuit voorziening IHP Geldermalsen 2016 (t/m 2024 oplopend tot 8,3 miljoen euro) 

 Samen Sterk subsidie van de provincie (verduurzaming schoolgebouwen) 
 
Logischerwijs zijn de bestaande middelen niet voldoende om alle kapitaallasten van alle investeringen 
(middellang en lange termijn) te dekken. De dekking voor een deel van de investeringen wordt gevonden 
door het reserveren van vrijvallende kapitaallasten van eerder investeringen op gebied van 
onderwijshuisvesting. En in het komend raadsvoorstel zal de raad gevraagd worden het resterende deel 
van de kapitaallasten in de begroting van het betreffende jaar op te nemen. 
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Hoe groot de daadwerkelijke investering is, is afhankelijk van verschillende factoren. Bijv. de keuze voor 
renovatie of nieuwbouw. Voor sommige is nieuwbouw nodig, voor een ander schoolgebouw is renovatie 
logischer vanwege bijv. cultuurhistorische waarde. De bedragen zijn gebaseerd op de normvergoeding 
(2020) onderwijshuisvesting. In sommige kernen is synergie te behalen door te combineren met andere 
functies (sport-, maatschappelijke functie bijv. dorpshuis) dit moet integraal worden afgewogen en is 
maatwerk, ook qua financiën. 
 
In het laatste OOGO is overeenstemming met de schoolbesturen bereikt over het IHP incl. 
uitvoeringsagenda. Het IHP, waarover overeenstemming is bereikt, was bij de beeldvormende sessie 
nog niet gereed om met u te delen. Bijgaand treft u het concept IHP zoals met de schoolbesturen is 
opgesteld. 

 


