
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jacqueline Sweerts, D66 

Datum indiening: 8 juni 2020 

Datum antwoord: 23 juni 2020 

Onderwerp:  gedeeltelijke uitstel IHP door kapitaallastenplafond mag niet leiden tot 
afstel. 

 
Inleiding 
In de perspectiefnota lezen we het volgende op pagina 11: De actualisatie van voorgenomen investeringen…….. 
….om dit te realiseren is een aantal zoekrichtingen uitgewerkt. 

 Voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP; uitgavenvolume 2020-2024 € 60 miljoen, dus gemiddeld € 12 
miljoen per jaar) wordt het uitgavenvolume gemaximeerd op € 8 miljoen per jaar; 

 Daarnaast nemen we aan dat in de praktijk 100% realisatie van de uitvoering van alle projecten niet zal voorkomen 
(over-programmering). Vooralsnog zetten wij in op 80% realisatie. 

Over deze twee zoekrichtingen wil D66 vragen stellen. 
 
Vraag 1 
Er is de afgelopen jaren al fors is gesneden in de  (de geplande) uitgaven voor het IHP. Is het college ook van mening dat 
verder bezuinigen niet acceptabel is? 
 
Antwoord 
Het maximeren op het uitgavenvolume betekent niet dat we bezuinigen op het IHP. Sterker nog we investeren circa € 20 mln. 
meer in de periode t/m 2030. Dit is alleen mogelijk indien we het jaarlijkse uitgaven plafond verlagen en projecten over een 
langere periode spreiden. De uitvoeringsperiode wordt langer, maar projecten worden vooralsnog gerealiseerd binnen de 
overall planning van het vastgestelde IHP. 
 
Vraag 2 
Klopt het dat er in geen enkel ander project op dezelfde wijze zo fors is bezuinigd? 
 
Antwoord 
Het is geen bezuiniging, zie ook antwoord op vraag 1.  
 
Vraag 3 
De scholen in Gooise Meren zijn al lange tijd in afwachting van de uitvoering van het IHP. Is het college ook van mening dat 
verdere vertraging niet wenselijk is en hiermee het risico bestaat dat de kosten van verbouw en nieuwbouw dan alleen nog 
maar verder zullen stijgen? 
 
Antwoord 
Gelet op de financiële positie van de gemeente is spreiding van projecten over een langere periode noodzakelijk.  Samen met 
de schoolbesturen zullen we kijken naar wat de effecten zijn van vertraging voor hun projecten. Het is nog lastig te 
voorspellen of de bouwkosten zullen stijgen en wat de financiële consequenties zullen zijn van de coronacrisis.  In feite zullen 
we jaarlijks het investeringsplan gaan herijken op basis van indexering, maar ook andere effecten op de kosten / uitgaven 
ramingen. 
 
Vraag 4 
Gaat het college er van uit dat de uitvoering van het IHP wel volledig wordt gerealiseerd? In tegenstelling tot de tweede bullit. 
Kunnen we dit bevestigd krijgen? 
 
Antwoord 
Ja, mits bij een actualisatie van het IHP anders wordt besloten door de raad. De 2e bullit heeft onder andere betrekking op het 
niet geheel uitvoeren van een project in bepaald jaartal. Door vertraging in de planning als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden kan het ook voor de IHP projecten voorkomen dat de investering zoals opgenomen in de begroting niet 
geheel wordt uitgegeven in het betreffende jaartal. Echter de zoekrichting van 80% is niet toegepast op het IHP.  
 
 


