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Onderwerp : Integraal huisvestingsplan onderwijs - Leerlingenaantallen 
 
Vraag 1: 
Ontvangt de raad in 2017 een nieuw plan? 
In 2017 wordt het Uitvoeringsplan IHP 2017-2021 uitgewerkt. Hierbij wordt in samenspraak met 
de schoolbesturen de afweging gemaakt of en waar investeringen noodzakelijk en/of gewenst 
zijn.  Dit kan leiden tot  voorstellen voor het doen van investeringen ten behoeve van 
onderwijshuisvestingsvoorzieningen op de korte en middellange termijn. Deze voorstellen 
worden ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. In het uitvoeringsplan worden de volgende 
onderwerpen uitgewerkt: renovatie, duurzaamheid, ICT, bewegingsonderwijs en 
multifunctioneel gebruik van schoolpleinen. 
 
Dit Uitvoeringsplan is beleidsarm van aard. Het doel is om de bestaande 
onderwijshuisvestingsvoorzieningen in stand te houden en zo mogelijk de kwaliteit te 
verbeteren. Parallel aan het uitwerken van het Uitvoeringsplan wil ons college in gesprek gaan 
met de schoolbesturen over de door de schoolbesturen op te stellen toekomstplannen  voor 
instandhouding en spreiding van het onderwijsaanbod.  Al naar gelang de voortgang van deze 
gesprekken wordt jaarlijks bezien op wij tot een onderwijshuisvestingsbeleid gericht op de lange 
termijn kunnen komen.  
 
vraag 2: 
Kunt u bij beslispunt 1c toelichten op welke wijze aanvragers moeten aantonen dat niet in de 
gevraagde voorziening kan worden voorzien door samenwerking met andere scholen. 
In de verordening Huisvesting Onderwijs gemeente Leiderdorp 2015 zijn de voorzieningen 
beschreven die in aanmerking komen voor bekostiging door de gemeente. De voorzieningen 
waar deze regel op betrekking hebben zijn: 
1. nieuwbouw om een gebouw waarin een school is gehuisvest geheel of gedeeltelijk te 

vervangen, al dan niet op dezelfde locatie; 
2. uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest; 
3. het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand gebouw voor het huisvesten 

van een school; 
4. verplaatsing van een of meer bestaande tijdelijke gebouwen voor het huisvesten van een 

school; 
5. terrein voor zover nodig voor het realiseren van een voorziening als bedoeld in 1° tot en met 

4°; 
6. medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere school in 

gebruik is. 
 
 
 



 
 
 
Bij de aanvraag verstrekt het bevoegd gezag aan het college de gegevens die noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van deze verordening. Een aanvraag vermeldt de onderbouwing van de 
noodzaak en de omvang van de gewenste voorziening.  
 
De aanvrager dient in het vervolg bij de onderbouwing aan te geven welke mogelijkheden zijn 
onderzocht om de gewenste voorziening te realiseren door samenwerking met andere scholen 
en waarom dat niet mogelijk is. Een nadere invulling van deze beoordeling lijkt op dit moment 
nog niet noodzakelijk. Per aanvraag wordt beoordeeld of er scholen / schoolgebouwen in beeld 
zijn waarin de gewenste voorziening kan worden gerealiseerd en als dit niet mogelijk is kan het 
college met de betreffende schoolbesturen in gesprek gaan over de oorzaak. 
 
vraag 3:  
Kunt u toelichten wat bij beslispunt 1f het beoordelen van noodzaak en urgentie op basis van 
de leerlingenprognose op wijkniveau inhoudt bij besluitvorming over realiseren en in stand 
houden van onderwijsvoorzieningen? 
Dit beleidsuitgangspunt is afkomstig uit de door de raad in 2012 vastgestelde beleidsnotitie: 
Onderwijs op de agenda: een visie op de LEA & een kindcentrum in Voorhof. Dit 
beleidsuitgangspunt wordt daarin als volgt toegelicht: 
Vanuit de pedagogische visie dat een kind in de eigen buurt naar school zou moeten kunnen en 
dat een (brede) school een spil in de wijk zou moeten zijn, maar ook vanuit een visie op passend 
of ‘thuisnabij onderwijs’ vinden schoolbesturen dat  de gemeente per wijk zou moeten kijken naar 
de behoefte aan een onderwijsvoorziening. Leiderdorp kent als prognosegebieden vier wijken: 
Noord (Buitenhof, Leyhof, Driegatenbrug), Oost (Binnenhof, Voorhof), Zuid (Oranjewijk, 
Kerkwijk), West (Vogelwijk, Zijlkwartier, Schansen, Dreven). De wijken worden gescheiden door 
de Persant Snoepweg en de Engelendaal, die als barrières worden gezien. Tussen de wijken 
Noord en Oost loopt niet zo’n verkeersader, waardoor er gemakkelijker overgestoken wordt van 
Buitenhof naar Binnenhof (Schakel) en Voorhof (Regenboog/Hasselbraam). Het college heeft met 
de vaststelling van de uitgangspunten uit de onderwijsnotitie Onderwijs in beeld deze visie op 
wijkgebonden onderwijs bekrachtigd. 
 
Hieruit volgt dat een verzoek om uitbreiding, renovatie of vervangende nieuwbouw niet op 
gemeenteniveau of schoolniveau, maar op wijkniveau wordt gewogen. De omvang van de 
toekenning wordt gebaseerd op de prognosecijfers van de wijk waar de school staat. Laat deze 
wijk een sterke vergrijzing zien en een terugloop in leerlingenaantallen, dan wordt de school 
waarvoor nieuwbouw wordt aangevraagd kleiner in omvang dan de bestaande school. In het 
geval van renovatie van het bestaande gebouw betekent dit dat een deel van het gebouw een 
andere functie/bestemming kan krijgen.  
 
vraag 4: 
Leegstand basisschool Prins Willem-Alexander 
Voor basisschool Prins Willem-Alexander is berekend dat er sprake is van een normatieve 
leegstand van 494 m2 bvo. Het is een normatieve leegstand omdat in de praktijk deze ruimten 
door de school worden gebruikt. De school ontvangt echter in de bekostiging door het rijk een 
vergoeding gebaseerd op de ruimte waar zij normatief recht op heeft. Het is mogelijk dat de 
school een te lage bekostiging ontvangt om het gebouw te onderhouden. Dergelijke signalen 
hebben wij vooralsnog niet van het schoolbestuur ontvangen. Dit is wellicht ook omdat zij 
een deel van de ruimten (o.a. keuken) gebruikt met de buitenschoolse opvang en voor dit deel 
van hen een vergoeding ontvangt.  



 
 
 
Omdat de ruimte niet eenvoudig fysiek is af te scheiden van de overige ruimte, is het moeilijk om 
hiervoor een andere gebruiker te vinden. Een gezamenlijke huisvesting met bijvoorbeeld de 
Gomarusschool is daarom niet mogelijk. Het is overigens ook niet mogelijk om op basis van wet- 
en regelgeving de Gomarusschool te dwingen te verhuizen en hun huidige gebouw aan de 
gemeente over te dragen. De wet voorziet hier alleen in als de school ophoudt te bestaan.  
 
 
toelichting 1 
Stand van zaken glasvezelaansluiting bij schoolgebouwen 
Het college heeft vóór de zomer het initiatief genomen bij het onderzoeken naar de 
mogelijkheden om schoolgebouwen aan te sluiten op glasvezelkabel. In dit kader zijn gesprekken 
gevoerd met SLIB en KPN. Hoewel SLIB in het OOGO een indicatie heeft gegeven van de kosten 
van aanleg en beheer, is zij daarop teruggekomen. Door het toenemend gebruik van webbased 
applicaties (werken in de cloud) ondervinden de huidige gebruikers van SLIB momenteel 
belemmeringen in de snelheid van het internetverkeer. Zij onderzoeken nu naar mogelijkheden 
om deze problemen op te lossen en streven ernaar om ons eind november meer duidelijkheid te 
kunnen geven of en onder welke condities zij een aanbod kunnen doen aan scholen in 
Leiderdorp voor een aansluiting op hun glasvezelnetwerk.  
Met KPN is wel een gesprek gevoerd maar zij hebben uiteindelijk geen concreet voorstel 
aangeleverd. Dit overleg is nu beëindigd. 
 
toelichting 2 
Shared service 
Op pagina 9 van het IHP wordt in de paragraaf Kennis en expertise het VNG rapport De Lat 
omhoog: toekomstvisie onderwijshuisvesting 2015 geciteerd. Hierin is aangegeven dat het voor 
gemeenten zaak is om de benodigde kennis en expertise ter beschikking te houden en verder te 
ontwikkelen. Deze expertise heeft betrekking op de ambtelijke organisatie en kan in eigen huis 
worden ontwikkeld of door regionale samenwerking in de vorm van ‘shared service’ voor 
meerdere gemeenten. Binnen de SP71 gemeenten zijn hierover wel informerende gesprekken 
gevoerd waarbij, als eerste stap, is gekozen voor informatie-uitwisseling en het gezamenlijk 
opstellen van een regionale prognose. Er wordt vooralsnog niet gestreefd naar een nauwere 
personele samenwerking.  


