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Afdeling:  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp,  1 maart 2016 

Onderwerp: Renovatie en herindeling 

Kindcentrum De Voorhof 

 Aan de raad.  

 

 

*Z007F2657A0* 
 

Beslispunten 

1. Voor de renovatie en herindeling van de scholen De Hasselbraam en De Regenboog 

(projectnaam Kindcentrum De Voorhof) het begrote krediet “renovatie scholen in 

Voorhof 2016” van € 2.300.000 op te hogen met € 414.965 tot een bedrag van 

€ 2.714.965; 

2. De ophoging ad. € 414.965 te dekken door de kapitaallasten 5 jaar langer tot een reële 

levensduur van het gerenoveerde Kindcentrum De Voorhof van 25 jaar in de 

gemeentebegroting op te nemen; 

3. De resterende hogere kapitaallasten te dekken uit de extra huurinkomst van FloreoKids 

van ca. € 10.500 per jaar; 

4. De wijziging van het meerjarenbeeld van  besluit 3 te accorderen 

Programma 2017 2018 2019 
Bedragen in € (+  =  
nadeel, -/- =  voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
1 - Zorg, Welzijn, Jeugd 
en Onderw ijs 

    
10.500  

   -
10.500  

    
10.500  

   -
10.500  

    
10.500  

   -
10.500  

Saldo van baten en 
lasten 

    
10.500  

   -
10.500  

    
10.500  

   -
10.500  

    
10.500  

   -
10.500  

Mutat ie reserves           -              -              -              -              -              -    
Resultaat  0  0  0  

neutraal neutraal neutraal 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

 In juli 2015 nam het college een principebesluit over de renovatie van het 

Kindcentrum De Voorhof in de wijk Voorhof en stelde een voorbereidingskrediet 

beschikbaar van € 175.000. Hiermee zijn onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid 

van renovatie en herindeling, maar ook nieuwbouw van het Kindcentrum De Voorhof van 

De Hasselbraam en De Regenboog in de wijk Voorhof, waar FloreoKids ruimte voor 

kinderopvang huurt en de PCBO haar bestuursbureau heeft. 
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De onderzoeken wijzen uit dat de levensduur van het scholencomplex voor € 2.995.788 

stichtingskosten (exclusief kosten tijdelijke huisvesting) met 25 jaar verlengd kan worden. 

Omdat nieuwbouw (40 jaar) op diezelfde locatie qua investeringskosten en kapitaallasten 

duurder uitvalt en door de schoolbesturen en FloreoKids niet nodig/wenselijk wordt geacht, 

heeft de stuurgroep Kindcentrum De Voorhof de voorkeur uitgesproken voor renovatie en 

herindeling. 

 

Het college heeft hiertoe besloten en vraagt uw raad om dekking voor het voorstel om het 

Kindcentrum De Voorhof te renoveren en her in te delen voor de twee scholen, FloreoKids 

en het bestuursbureau van de PCBO. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Bij behandeling van het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2010-2014 (IHP) in 

december 2009 (2009I00936) heeft de gemeenteraad besloten om rond 2014 een 

scholencomplex in Voorhof te realiseren ter vervanging van de openbare basisschool De 

Hasselbraam en protestants-christelijke basisschool De Regenboog. 

 

De schoolbesturen hebben in 2010 onder verwijzing naar dit raadsbesluit, om de realisatie 

van het Kindcentrum De Voorhof mogelijk te maken, een bouwvoorbereidingskrediet 

aangevraagd. Zoals in het raadsvoorstel uit december 2009 aangegeven zou de 

gemeenteraad in een later stadium, als de planvorming rond de nieuwbouw in een verder 

gevorderd stadium was, om een uitvoeringskrediet worden gevraagd. 

 

Het college heeft de aanvraag in 2010 afgewezen. Het wilde eerst verkennend onderzoek 

naar de haalbaarheid in relatie tot de leerlingenprognose en demografische 

ontwikkelingen. Ook de bouwtechnische staat van De Hasselbraam en De Regenboog 

moest onderzocht worden. 

 

Hierna hebben de initiatieven enkele jaren stil gelegen, omdat De Regenboog onverwacht 

te maken kreeg met leegloop en het PCBO-bestuur in financieel zwaar weer raakte, 

waardoor het de vraag was of hun school in Voorhof nog lang als zelfstandige school 

(vanaf 2016 zonder BRIN-nummer) verder zou (kunnen) gaan. De vereiste samenwerking 

met de OBSG bleef hierdoor uit. 
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In 2014 en 2015 is voor de PCBO het tij gekeerd. De stichting is financieel stabiel en onder 

het verscherpt toezicht van de inspectie uit. Het leerlingenaantal van De Regenboog en 

ook dat van De Hasselbraam stijgt de komende jaren iets, waarna een kleine afname te 

zien is, die uiteindelijk stabiel blijft. In bijgevoegde analyse ruimtebehoefteberekening 

(bijlage 1) wordt de ontwikkeling van de ruimtebehoefte in de wijk Voorhof in perspectief 

van de totale ruimtebehoefte geplaatst. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Het op peil houden van onderwijsgebouwen en bieden van voldoende kwalitatief 

goede ruimte voor onderwijs hangt samen met het lokale onderwijsbeleid onder andere op 

het gebied van passend en thuisnabij onderwijs. De ontwikkeling van de scholen naar een 

Kindcentrum past in het beleid op het gebied van jeugdwelzijn en -zorg. 

 

2 Beoogd effect 

• Het realiseren van een toekomstbestendig Kindcentrum (combinatie onderwijs, 

kinderopvang en buitenschoolse opvang) in/voor de wijk Voorhof; 

• Het bieden van kwalitatief goede onderwijshuisvesting die (minimaal) voldoet aan de 

eisen van deze tijd; 

• Een wijkgebonden aanbod van onderwijs en opvang; 

• Samenwerking tussen onderwijsdenominaties op het gebied van huisvesting tussen de 

twee schoolbesturen en FloreoKids; 

• Kansen bieden voor nieuwe vormen van onderwijs en voor onderwijs aan nieuwe 

doelgroepen (kinderen die extra/speciale ondersteuning behoeven, vluchtelingen). Het 

werken met combinatieklassen, instructiegroepen, stiltelokalen en projectgroepen stelt 

eisen aan een gebouw. 

 

 

 

3 Argumenten 

1.1 De leerlingenprognose voorziet dat er  in 2030 nog 243 leerlingen op de twee scholen 

zullen zitten. 

De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gaat bij realisatie van een nieuw 

schoolgebouw uit van de ruimtebehoefte over 15 jaar. Dit staat gelijk aan een school van 

1.622m² (11 groepen). Op 1 oktober 2015 stonden er 280 leerlingen op de twee scholen 
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ingeschreven (12 groepen, 1.808m²), waarvoor, zo laat de ruimtebehoefteberekening 

(bijlage 1) zien, elders in Leiderdorp onvoldoende ruimte leeg staat. In het coalitieakkoord 

is een streven naar een breed onderwijsaanbod geformuleerd, passend bij en rekening 

houdend met een naar verwachting dalende behoefte. Door het herindelen van het 

gebouw, inhuizing van kinderopvang en het bestuursbureau van de PCBO en het geschikt 

maken voor verhuur van ruimte(n) bij leegstand, past dit voorstel hierin. 

 

1.2 Renovatie is goedkoper dan nieuwbouw. 

De investering in nieuwbouw zou uiteraard groter zijn, maar ook de kapitaallasten die over 

40 jaar worden afgeschreven, zijn hoger. We hebben een second opinion laten uitvoeren 

op de plannen en raming die Alphaplan in opdracht van de schoolbesturen en FloreoKids 

heeft opgesteld. Daaruit blijkt dat Alphaplan een betrouwbare raming heeft gemaakt voor 

renovatie van het gebouw. Wel waren een aantal risico’s nog niet gekwantificeerd. Die 

betroffen onder andere de kwaliteit van het casco (vloer, staalconstructie en dak). Daarom 

is aanvullend onderzoek gedaan naar de bouwkundige en constructieve staat van het 

gebouw. Uit de aanvullende onderzoeken blijkt dat de constructieve elementen nog 25 jaar 

mee kunnen zonder noemenswaardige extra investeringen. 

 

1.3 Er is draagvlak bij de schoolbesturen PCBO en OBSG en FloreoKids, die renovatie en 

herindeling verkiezen boven nieuwbouw. 

Met de wethouder onderwijs vormen deze drie de stuurgroep Kindcentrum De Voorhof. 

Om de gemeente te ontzorgen en het beheer in eigen hand te houden, zullen de twee 

schoolbesturen en FloreoKids een beheerstichting oprichten (zie bijlage 2). Zij prefereren 

renovatie en herindeling boven nieuwbouw om verschillende redenen: 

 sneller resultaat vanwege kortere procedures (past binnen vigerend bestemmingsplan) 

en bouwtijd (ca. 6 maanden sneller); 

 FloreoKids en De Regenboog zouden tijdens de renovatie in (de nabijheid van) het 

huidige gebouw kunnen blijven (gefaseerd renoveren); 

 een nieuw schoolgebouw zou aanzienlijk kleiner zijn in vloeroppervlak; 

 gebrek aan vertrouwen in verbetering van de exploitatie van een nieuw gebouw (zie 

ook Duurzaamheid). 

 

1.4 Renovatie is te verkiezen boven nieuwbouw en de keuze voor renovatie wordt 

ondersteund door de toelichting op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
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Leiderdorp 2015. 

Hier is in artikel 2 ‘Omschrijving voorzieningen in de huisvesting’, het volgende 

opgenomen: 

 

Onderdeel a. De voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen 

Het begrip nieuwbouw omvat tevens het begrip vervangende nieuwbouw. Als alternatief voor 

nieuwbouw kunnen het bevoegd gezag en het college renovatie overeen komen. Onder renovatie 

wordt verstaan: het bouwkundig en onderwijskundig aanpassen en onderhouden van een gebouw 

met als doel tegen lagere kosten voor zowel het schoolbestuur als voor de gemeente dan bij 

nieuwbouw of uitbreiding en / of uit oogpunt van duurzaamheid de noodzakelijke huisvesting voor 

een school voor tenminste 20 jaren te realiseren. De noodzaak tot renovatie blijkt uit: 

 het niet beschikbaar zijn of binnen 4 jaren komen van een binnen de verwijsafstand liggend 

gebouw dat tegen lagere kosten dan bij renovatie geschikt is (te maken) voor de te huisvesten 

school; 

 het in een zodanige matige conditie verkeren van belangrijke gebouwelementen van het huidige 

gebouw dat alleen onderhoud niet volstaat om voor tenminste 20 jaren de school volwaardige 

huisvesting te bieden/ het onderwijs passend te huisvesten 

 het in dusdanige conditie verkeren van belangrijke gebouwelementen van het huidige gebouw 

dat deze nog 20 jaar voldoen/volstaan zoals blijkt uit een bouwkundige rapportage die 

voldoet aan de eisen NEN 2767. 

 
De bouwkundige onderzoeken hebben aangetoond dat het huidige gebouw (inclusief 

constructieve elementen) nog minimaal 20 jaar door geëxploiteerd kan worden na 

renovatie. Met renovatie wordt uitgegaan van een instandhoudingstermijn van 25 jaar. 

 

De investering in nieuwbouw zou groter zijn, maar ook de kapitaallasten die over 40 jaar 

worden afgeschreven, zijn hoger. In bijlage 3 laten we de twee varianten zien. Hierbij is 

voor nieuwbouw uitgegaan van € 1.900 stichtingskosten per m², wat met het oog op de 

aantrekkende markt een reële schatting is. De keuze voor renovatie verdient verder de 

voorkeur omdat het huidige gebouw bouwkundig geschikt is om nog 25 jaar te exploiteren. 

 

1.5 Alle mogelijke kosten meegerekend, is voor renovatie/herindeling en tijdelijke 

huisvesting een totale investering  van € 2.995.788 + € 225.500 = € 3.221.288 benodigd.  

In de voorziening Accommodaties  resteert € 506.363 voor het onderhoud aan de scholen. 

Hiervan kan € 225.500 worden ingezet voor tijdelijke huisvesting en € 280.823 voor 

onderhoud dat deel uitmaakt van de renovatie. Hiermee resteert € 2.714.965 die in de 

begroting moet worden gedekt.  
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Van de totale investering is reeds dekking van € 2.300.000 uit de kadernota en € 506.363 

uit de opgebouwde voorziening onderhoud, waardoor een tekort van € 414.965 resteert, 

zie ook Kosten, baten en dekking 

 

2.1 Door de kapitaallasten 5 jaar langer, tot 2042, in de gemeentebegroting op te nemen is 

de totale investering in de renovatie en herindeling gedekt. 

Het is verantwoord de afschrijvingstermijn te verlengen, omdat door de renovatie en 

herindeling de levensduur met 25 jaar wordt verlengd. De afschrijvingstermijn loopt 

hierdoor gelijk met de resterende instandhoudingstermijn. 

 

3.1 Dit betreft de extra huurinkomsten van FloreoKids na renovatie. 

Deze zijn nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen en kunnen daarom als dekking 

dienen voor de kapitaallasten. FloreoKids gaat na renovatie meer ruimte huren en het 

huurtarief wordt hoger omdat de kwaliteit van de voorziening stijgt en het 

kapitaallastendeel van de huurprijs toeneemt. De huurprijs die FloreoKids gaat betalen is 

marktconform. 

 

FloreoKids heeft aangegeven na de renovatie en herindeling ca. 175 m² tegen een huur 

van € 120 per m² per jaar te willen afnemen. Huuropbrengst FloreoKids; € 120 per m² per 

jaar * 175 m² = € 21.000 per jaar. De huidige huurinkomsten € 10.466,40 zijn reeds in de 

gemeentebegroting verwerkt en kunnen niet dienen als dekking voor een deel van de 

kapitaallasten. De extra huuropbrengst van ca. € 10.500 wel. De jaarlijkse kapitaallasten 

nemen met dit extra huurbedrag af, waardoor de kapitaallasten in het eerste jaar uitkomen 

op € 193.122 (€ 203.622 – € 10.500). Bij de kadernota 2015 is reeds een krediet van         

€ 2.300.000 aangevraagd, waarvan vanaf 2017 de kapitaallasten – € 194.000 in jaar 1 – in 

de begroting zijn opgenomen. De opgenomen kapitaallast in de programmabegroting is 

derhalve voldoende om de kapitaallast in het eerste jaar van € 193.122 te dekken. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. Over 25 jaar zal - als de ruimtebehoefte in de wijk Voorhof blijft - alsnog in nieuwbouw 

geïnvesteerd moeten worden. 

Op dit moment is renovatie het best te verantwoorden. De investeringskosten en 

kapitaallasten zijn lager en renovatie heeft de voorkeur van de schoolbesturen en 
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FloreoKids. We gaan er van uit dat de wijk op termijn verandert van (demografische) 

samenstelling, waarmee over 25 jaar ook wat de ruimtelijke structuur betreft mogelijk een 

hele andere behoefte bestaat, waar op dat moment op ingespeeld kan worden. 

4.1 Er zit een risico in het rekenen op inkomsten uit verhuur en deze als dekking voor de 

kapitaallasten in te zetten. 

We achten het verantwoord om de extra huurinkomsten van FloreoKids als dekking voor 

de kapitaallasten in te zetten, omdat FloreoKids bereid is een huurovereenkomst aan te 

gaan voor 10 jaar en omdat op termijn meer verhuurbare ruimte in het gebouw vrij komt. 

De drie partijen zijn erbij gebaat dat deze niet lang leeg blijft staan, omdat dit een nadeel 

voor de exploitatie oplevert (risico beheerstichting). De huurinkomsten van FloreoKids (en 

mogelijke toekomstige huurders) komt ten goede aan de gemeente, waardoor deze kan 

dienen als dekking voor de kapitaallasten. 

PCBO heeft kenbaar gemaakt ook na de renovatie en herindeling kantoorruimte af te willen 

nemen. Het is echter nog onduidelijk hoeveel vierkante meter en voor welke huurperiode. 

Vooralsnog houden wij in de berekening geen rekening met huuropbrengsten van PCBO. 

Ook met mogelijk nieuwe partijen voor het huren van ruimte in de toekomst wordt nu 

financieel geen rekening gehouden. 

 

5 Duurzaamheid 

Duurzaamheid - waarom slopen als het nog 25 jaar mee kan - is als een argument voor 

renovatie opgenomen in de toelichting op de Leiderdorpse Verordening Voorzieningen 

Huisvesting Onderwijs. Daarnaast hebben FloreoKids, de PCBO en de OBSG er 

vertrouwen in dat met het renoveren een aanzienlijke verbeterslag met het binnenklimaat 

gemaakt kan worden en dat met het aanbrengen van (drie)dubbel glas en het plaatsen van 

zonnepanelen exploitatievoordelen kunnen worden behaald én het milieu minder wordt 

belast.  

 

Bij nieuwbouw wordt weliswaar ingezet op een hoger kwaliteitsniveau binnenklimaat 

(Frisse Scholen en duurzaamheidsaspecten), en een laag energieverbruiksniveau dan bij 

renovatie te bereiken zou zijn, maar in de nieuwbouwscholen De Brink en Hoftuyn worden 

deze voordelen volgens de schoolbesturen en FloreoKids vooralsnog niet gehaald. Daarbij 

worden exploitatievoordelen bij nieuwbouw vaak teniet gedaan door de toename aan 

mogelijkheden om bijvoorbeeld het binnenklimaat te beheersen.  
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6 Communicatie en participatie 

Omdat we met de renovatie feitelijk een wettelijke taak uitvoeren, er geen wijzigingen 

plaats vinden in de openbare ruimte of aan de contouren van het schoolgebouw en geen 

verkeerskundige aanpassingen nodig zijn (geen toename van verkeer), wordt de 

omwonenden niet om inspraak gevraagd. In de stuurgroep is besloten om een 

gezamenlijke nieuwsbrief uit te brengen om ouders en de buurt te informeren over de 

voortgang van het project. Mogelijk dat ook een informatieavond wordt gehouden voor het 

toelichten van de plannen en de werkzaamheden. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

renovatie + tijdelijke huisvesting € 3.221.288

dekking uit voorziening Accommodaties -€ 506.323

€ 2.714.965

kapitaallasten jaar 1 (25 jr) € 203.623

dekking inkomsten uit verhuur -€ 10.500

€ 193.123  

Toelichting: 

Voor het voorstel zoals nu geraamd is dekking. Bij de kadernota 2015 is reeds een krediet 

van € 2.300.000 aangevraagd, waarvan vanaf 2017 de kapitaallasten - € 194.000 in jaar 1 

- in de begroting zijn opgenomen. 

 

Op basis van de resultaten van verschillende onderzoeken is een 

investeringskostenraming voor renovatie en herindeling opgesteld. De investeringskosten 

voor renovatie en herindeling zijn geraamd op € 2.995.788 inclusief BTW (prijsvast einde 

bouwtijd medio 2017). 

 

De afgelopen jaren is geen groot onderhoud gepleegd aan het gebouw, de opgebouwde 

voorziening t.b.v. groot onderhoud voor De Voorhof is opgelopen tot een bedrag van  

€ 506.323 incl. BTW, waar de scholen nog recht op hebben, omdat het onderhoud voor 

2015 uitgevoerd had moeten worden. 

 

In de kostenraming zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting nog niet meegenomen. Zoals 

nu gedacht zal De Hasselbraam tijdelijk gehuisvest worden in Doesmeer en zullen De 

Regenboog en FloreoKids op de locatie zelf gehuisvest worden. Dit kan in tijdelijke units of 

mogelijk in het huidige gebouw (gefaseerd renoveren). 
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Voor de tijdelijke huisvesting van de Hasselbraam in Doesmeer is een éénmalige 

investering nodig ten behoeve van het gereedmaken van deze locatie. Met de tijdelijke 

huisvesting van FloreoKids en ’De Regenboog op de locatie is een bedrag van € 155.500 

incl. BTW gemoeid. De totale kosten voor de tijdelijke huisvesting van de twee scholen en 

FloreoKids komt daarmee uit op een bedrag van € 225.500 incl. BTW. 

 

De tijdelijke huisvesting betreft een eenmalige investering die niet afgeschreven kan 

worden over meerdere jaren. Het college heeft daarom besloten deze uit de opgebouwde 

onderhoudsvoorziening te bekostigen. Het restant van de opgebouwde 

onderhoudsvoorziening kan vervolgens ingezet worden ter dekking van een deel van de 

investeringskosten. 

 

De investeringskosten van € 2.714.965 worden lineair afgeschreven. De jaarlijkse 

kapitaallasten zijn te zien in bijlage 4. In het eerste jaar bedragen de kapitaallasten 

€ 203.622. Dit loopt jaarlijks af tot € 112.400 in het laatste (25e) jaar. 

 

Daarnaast mag rekening gehouden worden met extra huuropbrengsten als gevolg van 

verhuur van ruimte. FloreoKids heeft aangegeven na de renovatie ca. 175 m² tegen een 

marktconforme huur van € 120 per m² per jaar te zullen afnemen. 

 

Huuropbrengst FloreoKids; € 120 per m2 per jaar * 175 m2 = € 21.000 per jaar. De huidige 

huurinkomsten € 10.466,40 zijn reeds in de begroting verwerkt en kunnen niet dienen als 

dekking voor de kapitaallasten. De extra huuropbrengst ca. € 10.500 wel. De jaarlijkse 

kapitaallasten nemen met dit extra huurbedrag af, waardoor de kapitaallasten in het eerste 

jaar uitkomen op € 193.123. De opgenomen kapitaallast in de programmabegroting 2015-

2018 van € 194.000 in 2017 is derhalve voldoende om de kapitaallast te dekken. 

 

8 Evaluatie 

Na de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen (2015) is er in 

onderwijshuisvestingsland discussie ontstaan over het in de wet opnemen van renovatie 

als alternatief voor nieuwbouw, waarbij renovatie een gezamenlijke inspanning van 

schoolbesturen en gemeente is. Omdat Leiderdorp de mogelijkheid van renovatie al in de 

toelichting op de huisvestingsverordening heeft opgenomen en met voorliggend voorstel 
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voor deze vorm wordt gekozen die mogelijk in de wet wordt vastgelegd, is het leerzaam 

om terug te kijken hoe dit proces is verlopen en deze ervaringen met het veld te delen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen: 

1. Ruimtebehoefteberekening 
2. Statuten beheerstichting 
3. Memo renovatie versus nieuwbouw 
4. Kapitaallasten renovatie 
5. Kapitaallasten nieuwbouw 


