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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 8 september 2020 

     

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan 

onderwijs 2021-2026 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02EC2C4777* 
Beslispunten 

1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs vast te stellen en de hieruit volgende eenmalige 

kosten voor tijdelijke huisvesting en kapitaallasten van de investeringen in 

vernieuwbouwing van vijf Leiderdorpse basisscholen op te nemen in de gemeentebegroting 

vanaf 2021. 

 

1 SAMENVATTING  

Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) is in een aantal interactieve sessies samen met de 

schoolbesturen die een of meerdere scholen in Leiderdorp hebben en opvangpartner FloreoKids 

opgesteld. Het behelst vernieuwbouwing (een combinatie van renovatie en nieuwbouw met 40 

jaar levensduurverlenging) van vijf Leiderdorpse scholen en een gymzaal. Daarbij wordt een 

verduurzamingsslag naar minimaal Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) gemaakt, maar er is een 

streven –met investeringstoezegging van betreffende schoolbesturen- naar Energieneutraal 

gebouw (ENG). Daarnaast  

- zullen in alle scholen metingen van het binnenklimaat worden uitgevoerd met als doel de 

luchtkwaliteit in de school te brengen naar minimaal Frisse Scholen Klasse B; 

- zal bij het vernieuwbouwen en in stand houden van onderwijshuisvesting circulariteit volgens de 

beoordelingsmethodiek ‘Circulariteit Prestatie Gebouwen’ (CPG) worden nagestreefd; 

- zullen met schoolbesturen en kinderopvangorganisatie(s) afspraken worden gemaakt over 

   * de bekostiging van de verbetering van het binnenklimaat en circulariteitsmaatregelen; 

   * huur en verhuur van onderwijs- en opvangruimte; 

   * de openbaar toegankelijke buitenruimte; 

   * investeringen in duurzaamheidsmaatregelen; 

   * de opvangfunctie in scholen; 

 * de wijkfunctie van de schoolgebouwen. 
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De financiële consequenties van dit IHP zijn na accordering door het college op 17 mei van dit jaar 

verwerkt in de kadernota 2021. Hierna is het plan (voornamelijk tekstueel) geactualiseerd naar 

2020 en in een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voorgelegd aan de onderwijs- en 

opvangpartner(s) die er hun goedkeuring aan hebben gegeven. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld de in het plan voorziene kosten op te nemen in de 

meerjarenbegroting vanaf 2021. 

 
2 Inleiding 

Een goed en fris schoolgebouw is een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Toch stelde de 

Algemene Rekenkamer een aantal jaar geleden vast dat het huisvestingsstelsel volledig op slot zit. 

Gemeenten noch schoolbesturen zouden worden geprikkeld om te investeren in schoolgebouwen. 

Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het ministerie 

van Onderwijs voorgesteld dat: 

- Gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

opstellen, waarover Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd wordt en dat in de 

plaats treedt van de bestaande jaarcyclus. Daarmee krijgt het IHP een wettelijke status. 

- Renovatie als voorziening in de wet wordt opgenomen; 

- Schoolbesturen verplicht een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen waarin 

onderhoudswerkzaamheden en te besteden middelen zijn aangegeven; 

- Het investeringsverbod als beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) wordt 

aangepast en versoepeld. 

Daarnaast constateerden zij dat de sector voor een enorme verduurzamingsopgave vanuit het 

klimaatakkoord staat. Om de beschreven doelen in dit voorstel te concretiseren, werd voorgesteld 

om de thans in de Wet beschreven jaarcyclus te vervangen door een langere periode, waarin de 

gemeente na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het 

investeringsprogramma voor een periode van vier jaar vastleggen in een meerjaren 

huisvestingsprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. 

 

In lijn met genoemde voorstellen en op basis van de kadernota Integraal huisvestingsplan 

onderwijs Leiderdorp 2017-2021 is het Integraal Huisvestingsplan 2021-2026 opgesteld. 
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3 Beoogd effect 

Vijf Leiderdorpse scholen moderniseren en verduurzamen door ze (deels) te vernieuwbouwen en 

twee locaties daarvan uit te breiden ten behoeve van de opvangfunctie. 

 
4 Argumenten 

1.1 Deze investeringen zijn nodig om de in het plan opgenomen  Leiderdorpse schoolgebouwen te 

vernieuwbouwen  voor een volgende instandhoudingstermijn van 40 jaar. 

Hiermee voldoet de gemeente aan haar wettelijke onderwijshuisvestingsplicht. Het meerjaren 

onderhoud en aanpassingen (waaronder exploitatie verbeterende investeringen) zijn vervolgens 

voor rekening van het schoolbestuur. 

De bouwkosten komen nagenoeg met de normbedragen van de VNG, prijspeil 2020, overeen. In 

het IHP is van een -voor iedere school gelijk- investeringsbedrag van € 2.300/m² voor nieuwbouw 

uitgegaan. Voor vernieuwbouw wordt, afhankelijk van de leeftijd van het gebouw(deel) dat wordt 

vernieuwbouwd, met maximaal 70% (€ 1.610/m²) van de nieuwbouwkosten gerekend.  

Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities (ENG/0-op-de-meter) is gerekend 

met een bijdrage van € 100,- per m² BVO van het schoolbestuur. 

Per project zal uw raad nog een voorstel worden voorgelegd om het benodigde krediet vast te 

stellen en te activeren, op basis van de dan geraamde kosten. De werkelijke kosten kunnen pas 

worden berekend als er een plan voor vernieuwbouwing en de benodigde tijdelijke huisvesting is 

opgesteld. De in de begroting opgenomen middelen gelden daarbij in principe als maximum. 

 

1.2 Het plan is in lijn met de uitgangspunten die door de PO- en VO-raad en de VNG aan de Minister 

zijn voorgesteld en heeft draagvlak onder de schoolbesturen. 

Hoewel deze uitgangspunten nog niet in de betreffende wetten (WPO en WVO) zijn verankerd, zijn 

ze leidend geweest bij de totstandkoming van het Leiderdorps huisvestingsbeleid voor de langere 

termijn, waarin ook verduurzaming van die scholen die voor vernieuwbouwing in aanmerking 

komen is meegenomen.  

Het plan is onder begeleiding van adviesbureau ICS in interactieve sessies samen met de betrokken 

schoolbesturen en FloreoKids (als kindcentrum/opvangpartner van de scholen) tot stand gekomen. 

De gemeente heeft als partner en als bewaker van de kaders, zoals in de kadernota IHP 2017-2021 

verwoord, aan tafel gezeten. Bovenop de investering door de gemeente doet het schoolbestuur 

een investering in verduurzaming. Deze is toegestaan, omdat zij ten goede komt van de exploitatie 
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en kan worden terugverdiend. FloreoKids zat ook aan tafel omdat bijvoorbeeld in het geval van 

Hobbit/Bolwerk opvangruimte in/aan de school komt waarvan zij huurder wordt. Deze vervangt de 

ruimte die FloreoKids nu huurt in de Buit. 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 € 2.300/m² voor nieuwbouw BENG (vernieuwbouw: maximaal 70%) is weliswaar in lijn met  het 

normbedrag waarmee de VNG rekent,  maar die heeft de afgelopen jaren de normbedragen met 

meer dan 6% geïndexeerd om de bouwkostenstijging enigszins te kunnen bijbenen. 

De gemeentelijke begroting wordt niet met dergelijke percentages geïndexeerd. Afhankelijk van de 

prijsontwikkelingen in de bouw, kan de kredietaanvraag hoger of lager uitvallen. 

 

1.2 Er is in dit IHP geen rekening gehouden met een investering in binnensportcapaciteit ten 

behoeve van bewegingsonderwijs. 

Het bieden van voldoende voorzieningen voor bewegingsonderwijs is een gemeentelijke taak, 

vandaar dat deze in het IHP is opgenomen. De leerlingenprognose geeft geen aanleiding om in dit 

IHP al een voorschot op een nieuwe sportzaal te nemen. Er is echter een wetsvoorstel op weg naar 

de Eerste Kamer om het aantal verplichte uren gymonderwijs  voor het PO op te hogen van 1,5 

naar 2 uur per week, waar scholen binnen 3 jaar nadat de wet is aangenomen aan moeten 

voldoen. In beginsel is dit een eis waar de scholen aan moeten voldoen, waarbij behalve aan het 

gebruiken van extra uren in de gymzalen aan uitbreiding van de lesuren door buiten te gymen 

(afgelopen jaar goede ervaringen mee opgedaan) of aan gebruik van het zwembad, sportveld of de 

skeelerbaan worden gedacht.  

Daarnaast is er een toename van het aantal leerlingen en daarmee van behoefte aan 

bewegingsonderwijs en –ruimte te verwachten aan de westkant van Leiderdorp door de mogelijke 

woningbouwplannen op de Baanderij. Daar is ook de Leo Kannerschool gevestigd, die nu gebruik 

maakt van een eigen inpandig zaaltje, van gymzaal Zijlkwartier en Klerkenhof, die voor deze 

doelgroep leerlingen onpraktisch ver van de school liggen. 
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6 Communicatie 

- 

 

7 Financiën 

 

 

8 Evaluatie 

Iedere vijf jaar wordt de balans opgemaakt en wordt er een nieuw IHP gemaakt. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2026 
2. Bijlagen bij het IHP 2021-2026 

 
 


