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Vaststelling Programma en Overzicht
en Bekostigingsplafond 2021

Geachte heer, mevrouw,
Op 8 december 2020 stelden wij het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs
2021 (hierna: Programma 2021) vast. Met deze brief infomeren wij u over ons besluit.
Programma en Overzicht 2021
Jaarlijks kan een schoolbestuur voor 1 februari een aanvraag indienen om in aanmerking te komen
voor plaatsing van een voorziening op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs van het
daarop volgende jaar. Wij hebben van alle schoolbesturen van het primair onderwijs in totaal 16
aanvragen voor plaatsing van een voorziening op het Programma voorzieningen huisvesting
onderwijs ontvangen. Aanvragen die we toekennen komen op het Programma, aanvragen die we
afwijzen staan op het Overzicht. De aanvragen die we toekennen of afwijzen bundelen wij dan ook
in één document: het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021
(T20.03975). U treft dit document in de bijlage.
Op basis van de toegekende aanvragen stelden wij het bekostigingsplafond 2021 vast op een bedrag
van € 1.191.234,19 (prijspeil 2020).
Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
Het Programma en Overzicht is in feite de formele jaarlijkse uitwerking van het Integraal
Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP). De aangevraagde voorzieningen zijn in lijn met het IHP,
met daarbij een aantal uitzonderingen:


Schoolgebouw de Parel staat op voor restauratie in plaats van vervangende nieuwbouw
Op basis van een bouwhistorisch onderzoek komt naar voren dat het schoolgebouw van de
Parel een monumentale waarde heeft. Een vooraanwijzing van het schoolgebouw als
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gemeentelijk monument is hiervoor in voorbereiding. Door de monumentale status van het
schoolgebouw
kan de opgenomen vervangende nieuwbouw niet meer uitgevoerd worden, maar wordt er
uitgeweken naar restauratie. Wij gaan met het schoolbestuur van de Parel in overleg over
de verdere uitwerking hiervan.


Tijdelijke uitbreiding en 1e inrichting en onderwijsleerpakket Gouden Griffel schuift één
jaar naar voren
Door snellere leerlingengroei ten opzichte van de leerlingenprognose groeit de Gouden
Griffel sneller dan opgenomen in het IHP. Op het moment zijn er al wachtlijsten en door de
uitbreiding van de wijk groeit de druk nog verder. Wij zijn daarom genoodzaakt de
opgenomen tijdelijke uitbreiding van de Gouden Griffel een jaar te vervroegen ten
opzichte van het IHP.



Tijdelijke huisvesting Oosthoek schuift één jaar naar voren
Door snellere leerlingengroei ten opzichte van de leerlingenprognose groeit de Oosthoek
sneller dan opgenomen in het IHP. Naast de al doorverwezen ruimte in de Poort blijft er
een ruimtetekort ontstaan voor deze school. Wij zijn daarom genoodzaakt de opgenomen
tijdelijke huisvesting van de Oosthoek een jaar te vervroegen ten opzichte van het IHP. De
tijdelijke huisvesting kan ook gebruikt worden tijdens de fase van vervangende nieuwbouw
van de Oosthoek.

Financiële consequenties
De voorzieningen opgenomen op het Programma 2021 komen overeen met hetgeen opgenomen in
het IHP en de begroting. De verschuivingen in jaren van de hierboven benoemde afwijkingen
verwerken wij in de Zomerrapportage 2021.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Bijlage:
 Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 (T20.03975)
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