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Integraal Huisvestings Plan onderwijshuisvesting gemeente
Woudenberg

De raad van de Gemeente Woudenberg,
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 11 februari 2020;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
besluit:
1. Het Intergraal Huisvestings Plan onderwijshuisvesting gemeente Woudenberg vast te stellen
met de volgende (beleids)uitgangspunten:
a) De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Zij heeft geen wettelijke
taak met betrekking tot het huisvesten van kinderopvang.
b) De wettelijk vastgestelde eisen met betrekking tot duurzaamheid, vormen de basis
voor de uitwerking van de plannen per school.
c) De ontwikkeling van passend onderwijs, ontwikkelingen binnen het sociaal domein en
binnen de onderwijsmethodieken leiden niet direct tot een huisvestingsvraag, maar
vragen wel om flexibiliteit en andersoortige ruimten.
d) De samenwerking tussen de onderwijssectoren Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet
Onderwijs (VO) wordt geïntensiveerd. Deze samenwerking leidt niet direct tot een
huisvestingsaanvraag.
e) De keuze voor renovatie dan wel vervangende nieuwbouw wordt gemaakt op basis
van een businesscase onder regie van de gemeente waarin beleid, financiën en
duurzaamheid meegenomen worden. Afspraken over een gedeelde (financiële)
verantwoordelijkheid tussen schoolbestuur en gemeente, worden per project
gemaakt.
f) De gemeente gaat bij nieuwbouw van scholen uit van een reële kostenraming op basis
van actuele bouwkosten.
2. Qua investeringsplan te kiezen voor scenario 0 (uitbreiding de Wartburg en De Olijfboom) en
hiervoor een businesscase op te stellen;
3. Met de keuze voor scenario-investeringsplan 0 worden de extra uitgaven op
onderwijshuisvesting vanaf boekjaar 2022 jaarlijks € 47.000. De extra uitgaven worden
verwerkt in de Kadernota 2021-2024 en de Begroting 2021-2024;
4. Na de leerlingenprognoses oktober 2020 wordt definitief een besluit genomen over de
uitbreiding de Wartburg en De Olijfboom. Dit is een laatste controle of het aantal leerlingen
op deze scholen de komende jaren daadwerkelijk zal stijgen zoals aangegeven bij de
leerlingenprognoses van oktober 2018.

Pagina geprint op: 17 feb 2020, 09:42 uurRaadsbesluit: f:\team financien\onderwijszaken\integraal huisvestingsplan\besluitvorming\raad\

5. Vanaf de begroting 2021-2024 in de risicoparagraaf het financieel risico op te nemen dat de
gemeente loopt bij mogelijke beslissing van het rijk om renovatie die de levensduur van een
schoolgebouw verlengt onder de verantwoordelijk van de gemeente te laten vallen.
6. Na vaststelling IHP de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Woudenberg 2015 te actualiseren.
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