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Kennisnemen van:
het startdocument "IHP Onderwijs 2021-2036"
Aanleiding
Omdat het huidige IHP, dat betrekking heeft op de periode 2017-2020, op zijn einde loopt, is het
zaak om een start te maken met de opstelling van geactualiseerd IHP; in tegenstelling tot het vorige
IHP bestrijkt het nieuwe IHP een periode van 16 jaar (2021-2036), verdeeld over vier
uitvoeringsperiodes van 4 jaar.
Tijdens de beeldvormende avond (BVA) over onderwijshuisvesting op 3 september 2020 is uw raad
op hoofdlijnen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het startdocument. Als
vervolg op deze BVA willen wij uw raad informeren over de eerste stap van het IHP-proces, namelijk
het opstellen van een startdocument.
Het ontwikkelen van een IHP is een gezamenlijk proces van gemeente en schoolbesturen. Voor het
doorlopen van een soepel en helder proces is het van belang om hiertoe vooraf een startdocument
op te stellen, waarin onder andere de scope, kaders, planning en projectorganisatie worden
beschreven.
Om de gezamenlijk verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting te borgen en een gezamenlijke
aanpak en beoogd resultaat te garanderen, is het startdocument ter instemming aan de betrokken
schoolbesturen voorgelegd. De schoolbesturen hebben op hoofdlijnen ingestemd, waarna het door
het college is vastgesteld.
Kernboodschap
De raad kennis te laten nemen van het startdocument "IHP Onderwijs 2021-2036"
Enkele belangrijke onderdelen uit het startdocument
In willekeurige volgorde treft u onderstaand enkele belangrijke onderdelen over het IHP aan, die in
het startdocument zijn opgenomen:
 Het IHP betreft niet alleen (onderwijs-)huisvesting, maar ook kinderopvang;












In tegenstelling tot het IHP 2017-2020 omvat het IHP 2021-2036 ook het SO en VO;
De visie op (primair en voortgezet) onderwijs en kindcentra in relatie tot huisvesting wordt
geactualiseerd;
Voor de uiteindelijke prioritering en planning van voorzieningen in het IHP is het van belang om
met betrekking tot de schoolgebouwen een kwantitatieve analyse en kwalitatieve analyse te
laten plaatsvinden. Hierbij wordt de kwaliteit van de gebouwen in eerste instantie via een quick
scan en eventueel aanvullend aan de hand van een diepgaander/gedetailleerder onderzoek zo
objectief mogelijk beoordeeld, waarbij ook de gebruikers worden bevraagd over de ervaren
knelpunten en de gewenste prioritering van plannen voor de eigen gebouwen.
In het kader van de verduurzaming van schoolgebouwen wordt gebruik gemaakt van het
aanbod van het Rijk om de bijeenkomst ‘Scholen op koers’ onder leiding van Ruimte–OK te
organiseren. Deze bijeenkomst wordt beschouwd als integraal onderdeel van het IHP-traject en
de resultaten van de bijeenkomst worden meegenomen in de verdere uitwerking;
In het IHP dient aandacht besteed te worden aan definitie en afspraken rondom renovatie;
Wat betreft het financieel kader wordt in het IHP-traject met de schoolbesturen besproken welke
(eventuele) bijdrage zij in de huisvesting gaan leveren. Ook de financiering van de huisvesting
van kinderopvang bij onderwijsvoorzieningen is een aandachtspunt.
Het IHP-traject wordt samengesteld in een projectstructuur met een projectorganisatie en
begeleid door een extern adviseur.

Aanbesteding opstellen IHP
Het startdocument wordt als onderlegger gebruikt voor het ‘aanbestedingstraject’ met betrekking tot
het opstellen van het IHP.
Leerlingenprognoses
In het kader van IHP-proces wordt de mogelijkheid onderzocht om de in januari 2020 opgestelde
leerlingenprognoses te updaten op basis van zowel de meest recente leerlingengegevens van
1 oktober 2020, de meest actuele bevolkingsgegevens als ook de meest actuele woningbouwcijfers.
Communicatie
Met de betrokken schoolbesturen is het concept startdocument besproken en is om instemming
gevraagd. De betrokken besturen hebben op hoofdlijnen ingestemd.
Participatie
Het IHP-traject wordt – vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en
schoolbesturen voor onderwijshuisvesting – aangemerkt als een proces waarbij de gemeente en
de schoolbesturen gezamenlijk op trekken. Ook de aanbesteding van het opstellen van het IHP
wordt gezamenlijk opgepakt.
Duurzaamheid
Verduurzaming van gebouwen krijgt als uitwerking van het klimaatakkoord in het project ‘Scholen
op koers’ zijn plek in het IHP.
Financiën
Ten behoeve van het opstellen van een geactualiseerd IHP voor de periode 2021-2036 is door de
raad reeds een eenmalig budget van € 100.000,00 (FCL 4906 EB Actualisering IHP
Onderwijshuisvesting) beschikbaar gesteld. Dit bedrag volstaat om het opstellen van zowel het
startdocument als ook het IHP te kunnen bekostigen.

Zaaknummer 1948346445

Pagina 2 van 3

datum 13 oktober 2020

De uitkomsten van het IHP worden te zijner tijd via een apart voorstel aan het college en de raad
voorgelegd en financieel verwerkt in de kadernota 2022, de begroting 2022 en de
meerjarenbegroting.
Planning
Tijdens de BVA van 3 september 2020 is ook de planning in vogelvlucht besproken. Er is sprake
van een strakke planning, opdat de uit het IHP voortvloeiende investeringen opgenomen kunnen
worden in de kadernota en de begroting 2022 e.v..
Zowel gemeente als schoolbesturen prevaleren echter kwaliteit boven ‘tijdstip gereed’. Om
aansluiting met de kadernota 2022 te borgen, geven betrokken partijen aan zich maximaal te willen
inspannen om de noodzakelijke informatie (investeringsbedragen) tijdig aan te leveren ten behoeve
van de Kadernota. Om het proces te versnellen worden data voor het IHP-proces nu al vastgelegd.
Kortom, er wordt rekening gehouden met een goede balans tussen beoogde snelheid en gewenste
kwaliteit.
Het streven is om het IHP in maart 2021 op te leveren, waarna besluitvorming vóór de zomer 2021
in de raad kan plaatsvinden.
Bijlage(n)
1. Startdocument “IHP Onderwijs 2021-2036”
Ter inzage documenten
Niet van toepassing.
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