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 2016 raadsvoorstel   

Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 oktober 2016  

Onderwerp:  Integraal Huisvestingsplan 

onderwijs Leiderdorp 2017-2021 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00A7ECDEFF* 
 

Beslispunten 

1. Het Integraal Huisvestingsplan Leiderdorp 2017-2021 vast te stellen en daarmee de volgende 
uitgangspunten: 

a) Plan- en besluitvorming over renovatie of vervangende nieuwbouw vindt plaats in samenhang 
met door schoolbesturen met scholen voor primair- en voortgezet onderwijs gehuisvest in 
Leiderdorp op te stellen toekomstplannen voor de instandhouding en spreiding van het 
onderwijsaanbod; 

b) Alleen bestaande leegstand in gemeentelijk vastgoed komt in aanmerking als voorziening ten 
behoeve van buitenschoolse opvang; 

c) Bij een aanvraag voor een voorziening in de onderwijshuisvesting moet de aanvrager 
aantonen dat niet in de gevraagde voorziening kan worden voorzien door samenwerking met 
andere scholen; 

d) Bij een aanvraag voor een voorziening in de onderwijshuisvesting moet de aanvrager 
aangeven of en zo ja op welke wijze wordt voorzien in een multifunctioneel gebruik van 
gebouw en / of terrein; 

e) Bij (nieuwe) onderwijsvoorzieningen inclusief multifunctionele accommodaties met een 
onderwijsbestemming heeft het de voorkeur dat het schoolbestuur het juridisch 
eigenaarschap krijgt; 

f) Bij besluitvorming over realiseren en in stand houden van onderwijsvoorzieningen worden 
noodzaak en urgentie ervan op basis van de leerlingenprognose op wijkniveau beoordeeld. 

  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het vorige Integraal Huisvestingsplan 2010-2014 is inmiddels bijna geheel uitgevoerd. Er is behoefte 

aan een nieuw onderwijshuisvestingsplan omdat de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting 

is gewijzigd. Op basis van deze kadernota wordt in 2017 een uitvoeringsplan opgesteld op basis 

waarvan een meerjarig uitvoerings- en investeringsplan kan worden vastgesteld.   

 

1.b Voorgeschiedenis 
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De voorgenomen investeringen van het Ingegraal huisvestingsplan 2010-2014 zijn uitgevoerd of, in 

geval de huisvesting voor de basisscholen De Regenboog en de Hasselbraam, worden uitgevoerd. Voor 

de komende jaren is nog geen nieuw investeringsplan vastgesteld. 

 

De bestaande beleidskaders zijn afkomstig uit:  

- IHP 2010-2014, december 2009, 

- Onderwijs op de agenda: een visie op de LEA & een kind centrum in de Voorhof, maart 2012, 

- Coalitieakkoord Leiderdorp 2014-2018, mei 2014  

 

In de onderwijsvisie en het IHP 2010-2014 zijn onderstaande uitgangspunten genoemd: 

• de gemeente investeert niet in toename van capaciteit; 

• de leerlingenprognose is op wijkniveau normstellend voor het realiseren en in standhouden van 

onderwijsvoorzieningen; 

• de gemeente investeert niet in spreiding; 

• de gemeente neemt de regie bij investeringen ten behoeve van (buitenschoolse) opvang. 

 

In het Coalitieakkoord Leiderdorp 2014-2018 wordt ten aanzien van onderwijs(huisvesting) vermeld: 

• We streven naar een breed aanbod van onderwijs in ons dorp passend bij de afnemende behoefte; 

• Wij zetten in op een efficiënt gebruik van schoollokalen. Samenwerking tussen scholen op het  

gebied van huisvesting, ook tussen verschillende denominaties, is dus aan de orde. Pas als dat niet 

afdoende blijkt, is nieuwbouw bespreekbaar; 

• Wij vinden dat schoolgebouwen meer functies kunnen hebben dan alleen onderwijs en wij zullen  

optimaal gebruik van schoolgebouwen (ten behoeve van cultuur, sport, speelplaatsen door 

samenwerking tussen onderwijs en Leiderdorpse organisaties) dan ook aanmoedigen.  

 

Vanuit de rijksoverheid wordt gemeenten een steeds kleinere rol toebedeeld  ten aanzien van 

onderwijshuisvesting. Kenmerkend hiervoor is  de overdracht voor de verantwoordelijkheid van het 

buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen per  2015. Al deze wijzigingen gebeuren echter 

binnen het huidige wettelijke stelsel zodat de gemeente haar zorgplicht behoudt ten aanzien van 

(vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting.   
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Voorafgaande aan het opstellen van het  IHP Leiderdorp 2017-2021 zijn de schoolbesturen met een 

school voor primair- of voortgezet onderwijs in Leiderdorp  geïnterviewd over de kwaliteit van de 

onderwijshuisvesting. Voor een actueel beeld van de ruimtebehoefte  is in 2016 een nieuwe 

leerlingenprognose opgesteld.   

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

Dit plan is gerelateerd aan vroeg- en voorschoolse educatie, accommodatiebeleid , verkeersbeleid , 

sportbeleid, maatschappelijke structuurvisie en speelruimtebeleid.   

2 Beoogd effect 

Op basis van de vast te stellen beleidskaders invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplicht ten 

aanzien van de onderwijshuisvesting door het opstellen van een uitwerkingsplan opgesteld waarbij 

de volgende onderwerpen worden uitgewerkt: 

a) renovatie, 

b) duurzaamheid, 

c) ICT, 

d) bewegingsonderwijs, 

e) multifunctioneel gebruik van de schoolpleinen. 

 
3 Argumenten 

1.1 Er wordt een kader vastgesteld voor de invulling van de gemeentelijke rol en taak ten aanzien 

van onderwijshuisvesting 

Met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Leiderdorp 2017-2021 inclusief 

de beleidskaders kan een uitvoeringsplan worden  

 

1.2 De inspraak verordening is gevolgd 

 Op basis van de inspraakverordening Leiderdorp artikel 2, lid 3a wordt geen inspraak verleend ten 

aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen.  Omdat 

de vast te stellen beleidsvoornemens volgen uit de eerder vastgestelde beleidsvoornemens is deze 

regel hier op van toepassing. 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1. De in 2016 opgestelde leerlingenprognose lijkt al achterhaald door de werkelijkheid 
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De leerlingenprognose gaat uit van een dalend inwoneraantal terwijl het CBS  onlangs cijfers  

heeft gepubliceerd die voor Leiderdorp van een groei van 9,4% uitgaan. De  leerlingenprognose 

voldoet  echter aan de eisen zoals gesteld in de Verordening Voorzieningen Huisvesting 

Leiderdorp.  

 
5 Duurzaamheid 

In het voorstel wordt ingegaan op de milieuaspecten die gelden voor onderwijsgebouwen en 

wordt ingegaan op de rol en de ambitie die gemeente hier in heeft. 

 
6 Communicatie en participatie 

Het IHP 2017-2021 is opgesteld in afstemming met de schoolbesturen. De kern van de gevolgde 

werkwijze is betrokkenheid en participatie van alle stakeholders. Alle schoolbesturen zijn in de 

gelegenheid gesteld om in een interview hun visie en knelpunten te delen. In een plenair overleg 

(OOGO)  is het concept rapport besproken en op basis van de input waar nodig aangepast. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

In 2017 wordt op basis van het IHP Leiderdorp 2017-2021 een uitvoeringsplan opgesteld. In dit 

uitvoeringsplan wordt een voorstel gedaan voor de evaluatie van de voorgenomen projecten. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen:  
1. Integraal Huisvestingsplan  onderwijs Leiderdorp 2017-2021: kadernota 


