
 

Politieke Avond Gooise Meren – Het Gesprek                                                        
Vergaderdatum:  10 januari 2018 

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan onderwijs (564260) 

Onderwerp vraag: Vragen over het IHP naar aanleiding van Het Gesprek 

 
De heer Niehe van de VVD heeft samen met mevrouw Boudewijnse van GroenLinks en mevrouw van Tilburg 
van het CDA via de email op 19 januari jl. de volgende vragen gesteld. 
 
 
Vraag 1 
Blz. 11: “De ambitie is om afspraken te maken over beleid rondom medeverbruik (moet zijn medegebruik) en 
verhuur en een markt conform prijsbeleid te hanteren, passend binnen wettelijke kaders”.   Wij gaan er van uit 
dat in het IHP dit soort afspraken staan. Indien er afspraken gemaakt worden, zijn deze geldend voor alle 
schoolbesturen en betreffen m.i. alle schoolgebouwen waar dit speelt. De afspraken worden later in een 
beleidsnotitie vastgelegd, die nog uitgewerkt moet worden. Waarom niet al gemaakt en in het IHP 
opgenomen ( i.p.v. In dit plan zijn we van plan afspraken te maken over iets..) ?  
 
Antwoord 1 
Medegebruik en verhuur onderwijsgebouwen is wettelijk geregeld in de onderwijswetgeving en onze 
verordening voorziening onderwijshuisvesting Gooise Meren.  Deze regels gelden voor alle scholen. Wat we 
daarnaast van plan zijn, is onze visie betreffen maatschappelijk vastgoed (Strategisch 
Accommodatiebeleidsplan) te vertalen naar een notitie met inachtneming van de wetgeving om een 
meerwaarde te creëren voor de huidige en toekomstige stakeholders. Het is nu niet zo dat alle wettelijke 
regels in de praktijk door beperkingen ook toegepast kunnen worden. Daarbij is te denken aan 
stedenbouwkundige beperkingen/voorwaarden, maar ook de wet Markt en Overheid.  De notitie 
‘Medegebruik en Verhuur’ gaat verder dan alleen stenen en is tegelijk een uitvoeringsdocument, terwijl het 
IHP op strategisch niveau de visie en ambitie omtrent dit onderwerp beschrijft. Op dit onderdeel is ook nog 
eens sprake van harmonisering aangezien de voormalige gemeenten niet eenduidig hetzelfde beleid 
hanteerden. Dit betekent dat de huidige overeenkomsten van de gebruikers moeten worden bestudeerd,  
juridisch gecontroleerd en vervolgens geactualiseerd. Conclusie: Daarom nadere afspraken over 
medegebruik en verhuur onderwijsgebouwen op tactisch en operationeel niveau vastleggen in een notitie 
‘Medegebruik en Verhuur’ en niet in het IHP.  
 

Vraag 2 
Blz. 47 conclusies en aanbevelingen: Revolverend fonds: Het revolverend fonds is niet helder, maar maakt wel 
al vaag deel uit van het IHP. ( blz. 31: er kan gedacht worden aan…) en de partijen (lees schoolbesturen) 
moeten nog overeenstemming hebben over...  In het raadsvoorstel is dit revolverend fonds al wel onderdeel 
van de besluitvorming (zie besluit 5). Dit is voor een aantal raadsleden lastig.  
 
Antwoord 2  
Dat is begrijpelijk, echter het gaat hier om een principe voorstel, namelijk het inzetten van een revolverend 
fonds bij het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen ingeval scholen in stand worden gehouden.  Het 
exacte krediet en onder welke voorwaarden een vergoeding beschikbaar wordt gesteld, zal de komende 
maanden nader worden uitgewerkt. De financiële effecten worden meegenomen in de perspectiefnota 2019 
en voorgelegd aan de raad ter vaststelling.   
 
 



Vraag 3  
Blz. 13 visie 7. “Alle onderwijsgebouwen dienen de nieuwe onderwijsconcepten naar de mogelijkheden 
optimaal te ondersteunen”. Nieuwe onderwijsconcepten komen en gaan en gebouwen staan er voor > 40 jaar. 
Beter lijkt een algemenere omschrijving:   de indeling van de gebouwen moeten flexibel zijn en daarmee 
toekomst bestendig.  
 
Antwoord 3  
Zo is het ook in de werksessies besproken. Bij de term toekomstbestendige schoolgebouwen is functionaliteit 
een aandachtspunt. Bij het realiseren van een duurzame schoolgebouw is het uitgangspunt vaak een flexibele 
indeling. We hebben bij renovatie en instandhouding te maken met een bestaand gebouw waar we rekening 
mee houden. Daarom hebben wij ervoor gekozen het gebouw als middel effectief in te zetten om zo optimaal 
mogelijk onderwijsconcepten te ondersteunen.  
 

Vraag 4  
De te realiseren capaciteit bij (ver)nieuwbouw VO. Nu wordt er een capaciteit genoemd van 1300 per 
havo/vwo-school, terwijl dat onder het oude convenant 1200 per school was. De prognose laat een dalend 
leerlingenaantal zien. Waarom dan een verhoging naar 1300. Dat is investeren in leegstand.  
 
Antwoord 4  
Zie separaat antwoord op de vraag  gesteld door GroenLinks tijdens het Gesprek.  
 

Vraag 5 
Dat we aan het bouwbesluit moeten voldoen is duidelijk, maar die € 200 BENG norm is een politieke keuze. 
Daar moeten we ons van bewust zijn. Het voorstel gaat ook voor maximale nieuwbouw, het scheelt niet zoveel 
maar toch? De kosten die niet zijn mee genomen zijn onzeker en er  wordt gezegd dat deze op basis van 
werkelijke kosten uit middelen ten behoeve van onderwijshuisvesting moeten komen.   
 
Antwoord 5 
Naar verwachting zal de eerste nieuwbouw school (IKC Muiden) uit het IHP opgeleverd worden in 2020. Het is 
vanaf 2021 geen politieke keuze maar een wettelijke eis, dus vergelijkbaar met het verhogen van het 
bouwbudget om te kunnen voldoen aan het bouwbesluit.  De eisen aan de energieprestatie van gebouwen 
zullen namelijk in de toekomst worden aangescherpt. De EPC zal daarom plaatsmaken voor de wettelijke 
eisen BENG. Met ingang van 1 januari 2019 (voor overheidsgebouwen) respectievelijk 1 januari 2020 (voor 
overige gebouwen) moeten nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen BENG zijn. Dit is sinds 12 november 2015 
opgenomen in het Bouwbesluit. 
Wat betreft de maximale bouw zijn de kapitaallasten nagenoeg gelijk, echter levert het vrijvallen van locaties 
bij maximale nieuwbouw naar verwachting financieel en maatschappelijk substantieel een voordeel rekening 
houdend met tijdelijke huisvesting.  
 

Vraag 6  
De financiële haalbaarheid zouden we graag een uitspraak over hebben. (56 milj.- 65 milj. (inclusief Beng).  
 
Antwoord 6 
Zie reacties boven. 
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