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V: Is bij Elckerlyc gerekend met het juiste bruto-vloeroppervlak? 
A: Voor de nieuwbouw rekenen we voor de gemeentelijke investering met een bedrag van €2.300,- /m2 
bvo. Nieuwbouw van 174 m2 komt daarmee uit op €400.000,-
De schoolbesturen dragen ca. €100,- /m2 bij aan aanvullende duurzaamheidsambities. Voor het 
nieuwbouw deel komt dit uit op ca. €17.000,-
 
Het berekenen van de renovatie ligt iets complexer. De bekostiging van een renovatie wordt gekoppeld 
aan het bouwjaar van de verschillende bouwdelen waaruit het gebouw is opgebouwd en bedraagt 
maximaal 70% van de kosten voor nieuwbouw. Voor ieder bouwdeel wordt een percentage van de 
investeringskosten voor nieuwbouw gehanteerd. Met het totale budget wat hieruit ontstaat dient de 
levensduur van het totale pand met minimaal 40 jaar te worden verlengd. Volgens de gegevens die we 
van de gemeente en het bestuur hebben ontvangen is het totale gebouw 1.521 m2 bvo. Onderstaande 
tabel toont de vierkante meters per bouwdeel en het percentage waarover de investeringskosten worden 
berekend. Ook bij renovatie draagt het schoolbestuur aanvullend bij aan het behalen van hogere 
duurzaamheidseisen. Indicatief wordt ook hier berekend met een bedrag van €100,- per m2. De bijdrage 
vanuit het bestuur aan de renovatie komt hiermee uit op ca. €152.000,-

Elckerlyc      

Oppervlakte 
(bvo)

Bouwjaar Uitvoering 
IHP

Leeftijd 
t.t.v. 
uitvoering 

% norm 
nieuwbouw

 Investering (% van 
€2.300,-)

896 1976 2024 48 70% €       1.442.560 

510 2001 2024 22 52% €          609.960 

115 2013 2024 10 30% €             79.350 

     €       2.130.000 
 

Deze verklaring en een soortgelijke berekening geldt ook voor de Willem de Zwijgerschool, waar de 
vernieuwbouwing niet het hele pand betreft, maar een gedeelte van de school dat bij de vrij recente 
verbouwing en uitbreiding niet is meegenomen.
 



V: Het plan is voor 15 jaar, maar geeft maar een doorkijk naar de komende zes jaar. Hoe ziet de verdere 
toekomst eruit?
A: We hebben met de schoolbesturen 15 jaar vooruit gekeken en daar kwamen deze scholen in de eerste 
zes jaar in naar voren. Dat is ook niet vreemd, want de Hasselbraam en Regenboog,  PWA en Leeuwerik 
en Kastanjelaanschool zijn nog niet zo oud dat ze al binnen 15 jaar vernieuwbouwd zouden moeten 
worden. Datzelfde geldt voor de Bron die nog in prima staat is en deze eeuw nog is gerenoveerd en voor 
de Koningin Julianaschool die in 2007/2008 is uitgebreid en gerenoveerd. Ook het Visser ’t Hooftlyceum 
heeft een aantal jaren terug een uitgebreide verbouwing ondergaan en komt daar de komende 15 jaar 
niet meer voor in beeld.  De prognose die eveneens 15 jaar vooruit kijkt geeft geen aanleiding tot 
uitbreiding van een van de scholen. Iedere vijf jaar wordt het IHP herijkt. Alleen toename van het aantal 
kinderen binnen die 15 jaar kan zoals we het nu zien vragen om het uitbreiden van meerdere of 
nieuwbouwen van een school in het groeigebied.  Over (ver)nieuwbouwplannen voor het PC Hooftcollege 
wordt nog gesproken met het schoolbestuur. Een eerste overleg hierover staat voor eind oktober 
gepland.
 
V: Hoe zit het me de tijdelijke huisvesting voor de Schakel?
A: In het financiële overzicht in het raadsvoorstel ziet u dat er tbv de begroting met een bedrag voor 
tijdelijke huisvesting van de Schakel en Elckerlyc rekening is gehouden. Ook voor de tijdelijke huisvesting 
geldt dat per vernieuwbouwingsplan zal verschillen wat hiervoor de kosten zullen zijn. Als er gefaseerd 
vernieuwbouwd kan worden  zullen de kosten lager uitvallen dan wanneer de school in zijn geheel naar 
tijdelijke huisvesting moet verhuizen. De kosten zijn mogelijk lager als niet het gehele gebouw onder 
handen wordt genomen, zoals bij de Willem de Zwijgerschool of als er in de buurt van de school tijdelijk 
een bestaand pand betrokken kan worden.
 
V: Is het IHP wel helemaal up to date?
A: De nog niet geactualiseerde gegevens zijn aangepast en de laatste foutjes zijn uit het IHP gehaald.


