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Aanleiding
Tijdens de informatievergadering Bestuur op 28 januari 2020 zijn er toezeggingen gedaan over het 
raadsvoorstel ‘Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2017-2026 (versie 2020)’. 

Informatie
De volgende toezeggingen zijn gedaan:

 de wethouder zegt toe de informatie te geven om het mogelijk te maken een vergelijking te 
maken tussen de investeringen van 2017 en nu; 

 de wethouder zegt toe een  overzicht te geven over wie wat betaalt (gemeente en Scala) 
vanuit de vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kan gekeken worden wat van deze 
informatie openbaar kan; 

 de wethouder zegt toe een inzage te geven in de kapitaallasten. Hoe deze tot stand zijn 
gekomen.

Bijgaand treft u informatie aan over de investeringsbedragen IHP 2017 ten opzichte van. 2020. 
Daarnaast is er een opzet gemaakt van de berekende kapitaallasten. Op 16 januari 2018 hebben wij 
een besluit genomen over de vaststellingsovereenkomst. Het betrokken voorstel treft u ook als bijlage 
aan. De vervolgens met de schoolbesturen gesloten vaststellingsovereenkomsten zelf zijn niet 
openbaar en een daarvan ligt momenteel op verzoek vertrouwelijk voor u ter inzage. 
Wij hebben nu de bijgevoegde bijlage gemaakt met een samenvatting van informatie over de 
vaststellingsovereenkomst die wel openbaar is. 
Onder verwijzing naar het aparte raadsvoorstel hierover stellen wij de raad voor om op 18 februari 
aanstaande de door ons opgelegde geheimhouding over de voor u ter inzage liggende 
vaststellingsovereenkomst te bekrachtigen. 

Bijlage(n):
 Overzicht vergelijking investeringsbedragen IHP 2017 en IHP 2020; 
 Opzet berekende kapitaallasten;
 Informatie over vaststellingsovereenkomst; 
 Collegebesluit 16 januari 2018.



Overzicht vergelijking investeringsbedragen IHP 2017 en IHP 2020.

In onderstaande tabel zijn de investeringsbedragen uit het IHP 2017 en IHP 2020 naast elkaar gezet.
Het betreft de investeringen in de periode van het vastgestelde IHP 2017-2026.
In 2017 is de investering voor de Leilinde en de Dromenvanger op een regel opgenomen en nu is deze uitgesplitst. 
Verder wordt de hoogte van de investering bepaald door de norm die nu hoger is (en die in dit overzicht is geïndexeerd met 2% ten opzichte van de 
normbedragen uit 2019) en de ruimtebehoefte op basis van het aantal m2 dat nodig is voor het aantal leerlingen. Ook daarin is een stijging waar te 
nemen omdat de leerlingenprognoses uit 2018 over de hele linie een groei laten zien ten opzichte van de vorige prognose uit 2016. Bij OBS Jongeleren 
en RK basisschool Wereldwijs speelt dat nog sterker.

Doorrekening IHP op basis van ENG inclusief 2% index

school

investering 
upgrade 
norm € 540

investering 
renovatie 
norm  € 900

investering 
nieuwbouw 
norm € 1.800

 investering 
upgrade 
norm € 691 

 investering 
renovatie 
norm € 1.152 

 investering 
nieuwbouw 
norm € 2.304 

OBS JongLeren € 1.772.424  €    3.023.084 
RK basisschool Wereldwijs € 921.348  €    1.928.599 
RK basisschool de Duinsprong € 2.477.700  €    3.504.658 
Athena Onderwijs  €    1.455.090 
RK basisschool Th.J. Rijken € 765.720  €        980.198 
RK basisschool Lambertus € 905.580  €    1.159.233 
RK basisschool 't Kompas € 982.260  €    1.539.423 
RK basisschool de Bussel € 3.456.468  €    4.896.383 
SOR de Dromenvanger € 3.720.600  €    2.675.153 
SBO de Leilinde  €    2.670.545 
Gymzaal Wereldwijs  €    1.084.021 
Gymzaal de Bussel € 694.000  €    1.084.021 
meubilair voor een lokaal bewegingsonderwijs  Wereldwijs  €          53.786 
meubilair voor een lokaal bewegingsonderwijs  De Bussel  €          53.786 
totaal € 2.653.560 € 2.477.700 € 10.564.840  €    3.678.854  €    4.959.747  €  17.469.377 

 IHP 2020 IHP 2017



Opzet berekende kapitaallasten

Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven, is een doorrekening gemaakt van de financiële gevolgen waarbij rekening is gehouden met de afschrijvingstermijnen conform 
de financiële verordening. Voor renovatie en upgrade wordt een afschrijvingstermijn van 20 jaar aangehouden, voor nieuwbouw een termijn van 40 jaar en voor de 
inrichting van bewegingslokalen wordt een termijn van 15 jaar aangehouden. Voor de interne rekenrente is gerekend met 1,4 % (in 2017 was dit 2,5 %).  In de 
exploitatie is voor de kapitaallasten, die voortvloeien uit de maatregelen van het IHP, structureel een stelpost beschikbaar van € 699.095. 
Gelet op de doorlooptijd van voorbereiding tot realisatie van nieuwbouw zijn in het IHP de rentelasten van het voorbereidingskrediet opgenomen vanaf het eerste jaar 
na planning en de volledige kapitaallasten vanaf het derde jaar na planning (dit is afhankelijk van geplande ingebruikname). 
Voorbeeld: Eind 2019 is het voorbereidingskrediet ad € 430.000 voor de nieuwbouw van de Leilinde en Dromenvanger beschikbaar gesteld en de rentelast hiervan 

is vanaf 2020 opgenomen. Vanaf 2022 zijn voor deze investering de volledige kapitaallasten opgenomen. Zo is per school een inschatting gemaakt van 
het verloop van de uitgaven voor de nieuwbouw investering. 

Voor renovatie en upgrade is er vanuit gegaan dat in het jaar zoals opgenomen in het IHP de werkzaamheden afgerond kunnen zijn waardoor de volledige 
kapitaallasten zijn opgenomen in het volgende jaar.
Voorbeeld: De upgrade van de Lambertusschool staat gepland voor het jaar 2020 waardoor de volledige kapitaallasten opgenomen zijn vanaf 2021. 
Ons inziens lijken dit voor nu redelijke aannames maar of deze aannames in de praktijk juist zijn, zal blijken nadat een bouw-, renovatie- en upgrade proces doorlopen 
is.

In bovenstaand overzicht is het meerjarig verloop van de lasten weergegeven en de dekking daarvan.
Voor de egalisatie van de lasten wordt gebruik gemaakt van de reserve IHP. Daarnaast is er nog een bedrag van ongeveer € 1.300.000 beschikbaar 
in de Algemene reserve voor incidentele kosten onderwijshuisvesting.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
kapitaallasten Nieuwbouw 5.922 37.420 213.966 212.095 215.770 410.714 583.359 578.041 572.723 567.406 562.088 556.770 551.452 546.134 540.817 535.499 530.181 524.863 519.545 514.227
kapitaallasten Renovatie 0 0 0 93.126 92.107 315.387 311.915 460.777 455.639 450.501 445.363 440.225 684.307 866.750 856.805 846.860 836.914 826.969 817.024
kapitaallasten Upgrade 74.191 73.379 135.301 133.803 230.829 228.253 225.678 223.103 220.528 217.953 215.377 212.802 210.227 207.652 205.077 202.501 199.926 197.351 194.776
kapitaallasten bewegingsonderwijs 0 7.588 7.588 15.176 54.204 92.802 91.942 91.083 90.224 89.365 88.505 87.646 86.787 85.928 85.069 84.209 83.350 82.491 81.632
Totaal kapitaallasten IHP 5.922 111.611 294.934 354.984 457.875 787.854 1.219.801 1.207.577 1.347.686 1.333.796 1.319.906 1.306.016 1.292.126 1.527.456 1.701.146 1.682.449 1.663.751 1.645.054 1.626.356 1.607.659
correctie aandeel schoolbestuur vanaf 2027
50% renovatie -76.167 -75.334 -74.501 -73.668 -72.835 -120.371 -214.162 -211.759 -209.357 -206.954 -204.551 -202.148
50% upgrade
totaal kapitaallasten IHP 2020 tm 2039 5.922 111.611 294.934 354.984 457.875 787.854 1.219.801 1.207.577 1.271.519 1.258.462 1.245.405 1.232.348 1.219.291 1.407.085 1.486.984 1.470.689 1.454.395 1.438.100 1.421.805 1.405.511
rente grondkosten Bussel 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708 7.708
rente grondkosten Jongleren 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110
Af: Dekking door vrijval kapitaallasten -33.830 -59.866 -66.090 -83.031 -134.579 -164.510 -187.036 -230.645 -266.822 -325.976 -329.063 -332.151 -335.239 -338.326 -341.414 -354.552 -357.499 -382.638 -385.274 -387.911
totaal  (gemiddeld 20 jaar € 794.000) -27.908 51.745 236.552 279.661 336.114 636.162 1.045.583 989.749 1.017.516 945.305 929.160 913.015 896.870 1.081.576 1.158.388 1.128.956 1.109.714 1.068.280 1.049.349 1.030.418

beschikbaar in exploitatie 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095 699.095

727.003 647.350 462.543 419.434 362.981 62.933 -346.488 -290.654 -318.421 -246.210 -230.065 -213.920 -197.775 -382.481 -459.293 -429.861 -410.619 -369.185 -350.254 -331.323
verloop reserve IHP per 31-12-xx 596.220 1.323.223 1.970.573 2.433.116 2.852.550 3.215.531 3.278.464 2.931.976 2.641.322 2.322.901 2.076.692 1.846.627 1.632.707 1.434.932 1.052.450 593.158 163.297 -247.322 -616.507 -966.761 -1.298.084

mutatie reserve IHP Positief is storting



Informatie vaststellingsovereenkomst over het Integraal Huisvestingsplan 
onderwijshuisvesting (IHP) 2017 — 2026 en bijdrage van schoolbestuur

Ter borging van de samenwerking met de schoolbesturen is tussen de gemeente en elk deelnemend 
schoolbestuur een vaststellingsovereenkomst opgesteld (collegebesluit d.d. 16 januari 2018). Om de 
ambities uit het IHP waar te kunnen maken is er, met name door Stichting Scala, de bereidheid 
uitgesproken om beschikbare middelen hiervoor in te zetten. Hierbij is maatwerk noodzakelijk, omdat 
er in het verleden discussie is ontstaan over de kwaliteit van het huidige gebouwenbestand en de 
mate waarin de gemeente al dan niet voldoende onderhoud heeft gepleegd c.q. voldoende middelen 
beschikbaar heeft gesteld om dit onderhoud te kunnen plegen. Met het ondertekenen van deze 
overeenkomsten is deze discussie ten einde. 

Verder was het essentieel om afspraken te maken over een bijdrage van Stichting Scala in relatie tot 
de in het IHP opgenomen maatregelen over upgrade en renovatie. Op basis van deze afspraken gaan 
we ervan uit dat Stichting Scala vanaf 2027 voor 50% bijdraagt in de kosten van renovatie en 
upgrade. In de vaststellingsovereenkomsten zijn zowel verplichtingen voor het betrokken 
schoolbestuur als verplichtingen voor de gemeente opgenomen. 
De betreffende overeenkomsten zijn maatwerk en het specifieke resultaat van onderhandeling. 
Openbaarheid weegt niet op tegen de economische- en financiële belangen van de gemeente zoals 
haar onderhandelingspositie in de toekomst (art 10,lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur). Om 
die reden worden de overeenkomsten niet openbaar gemaakt. 
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Collegevoorstel

Aanleiding / voorgeschiedenis
Op 11 juli 2017 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2017-2026 vastgesteld. 
Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet naar een stabiele en integrale aanpak van de 
onderwijshuisvesting de komende jaren. De verdere implementatie van het IHP vereist een nauwe 
samenwerking met de schoolbesturen en in het bijzonder het schoolbestuur stichting Scala. Ter borging van 
deze samenwerking is tussen de gemeente en elk deelnemend schoolbestuur een 
vaststellingsovereenkomst opgesteld. Dit besluit betreft de maatwerkovereenkomsten welke zullen worden 
aangegaan met stichting Scala, stichting Willem van Oranje en de stichting Leijestroom. Voor het 
d’Oultremontcollege (stichting OMO) zijn in dit IHP geen maatregelen opgenomen. Met de stichting Ons 
middelbaar onderwijs (OMO) kunnen nieuw te maken afspraken in de actualisatie van het IHP worden 
opgenomen.

Feitelijke informatie
In het IHP zijn noodzakelijk geachte voorzieningen in de huisvesting opgenomen op basis van de 
geformuleerde ambities. Deze voorzieningen vertegenwoordigen een kwalitatief hoger niveau dan op grond 
van de Verordening vanuit de zorgplicht noodzakelijk is. Om de ambities uit het IHP waar te kunnen maken 
is er, met name door Stichting Scala, de bereidheid uitgesproken om beschikbare middelen in te zetten. 
Hierbij is maatwerk noodzakelijk, omdat er in het verleden discussie is ontstaan over de kwaliteit van de 
huidige gebouwenbestand en de mate waarin de gemeente al dan niet voldoende onderhoud heeft gepleegd 
c.q. voldoende middelen beschikbaar heeft gesteld om dit onderhoud te kunnen plegen. Met het 
ondertekenen van deze overeenkomst is deze discussie ten einde. Tevens was het essentieel om afspraken 
te maken over een bijdrage vanuit stichting Scala in relatie tot de in het IHP opgenomen maatregelen ten 
aanzien van upgrade en renovatie. In de vaststellingsovereenkomst zijn daarmee zowel verplichtingen voor 
het schoolbestuur als verplichtingen voor de gemeente opgenomen. 
Voor de overige schoolbesturen voor het basisonderwijs zijn, ook op basis van de geformuleerde ambities, 
afspraken gemaakt. De verplichtingen voor de schoolbesturen betreffen onder andere dat zij geen nieuwe 
aanvragen op grond van  de Verordening voorzieningen huisvesting zullen doen. De gemeente wordt met 
deze overeenkomst verplicht zorg te dragen voor de daadwerkelijke realisatie van het IHP. Daarnaast zal er 
over twee jaar een actualisatie plaatsvinden.  

Afweging
Het belang voor de gemeente is dat er stabiliteit in de onderwijshuisvesting ontstaat, inclusief een langjarig 
financieel perspectief, waarbij er tussentijds geen nieuwe aanvragen worden gedaan voor voorzieningen in 
de huisvesting. Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst zal stichting Scala bijvoorbeeld het 
bezwaar tegen het raadsbesluit d.d. 7 oktober 2015 aangaande de warme overdracht schriftelijk intrekken, 
een gedeelte van het reeds ontvangen bedrag met betrekking tot de warme overdracht terugbetalen en zal 
er, buiten de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het IHP, geen extra middelen aan het 
schoolbestuur meer worden verstrekt voor het uitvoeren van het buitenonderhoud, zoals gepland in het 
Meerjarenonderhoudsplan (MOP). Het is van belang om zowel de vaststellingsovereenkomst met stichting 
Scala als stichting Willem van Oranje gelijktijdig te ondertekenen, omdat beide schoolbesturen verbonden 
zijn met het eerste uit te voeren project vanuit het IHP: de vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw 
Oudheusden, waar zowel de Dromenvanger van Stichting Scala als SBO de Leilinde van Stichting Willem 
van Oranje zijn gehuisvest. Daarnaast is stichting Leijestroom bereid gevonden eveneens de hen 
voorliggende overeenkomst te ondertekenen. Voor hen hebben de afspraken voornamelijk betrekking op de 
in het IHP opgenomen ambities en de relatie met de toepassing van de huidige Verordening ten opzichte 
van het IHP. 
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Inzet van middelen
Met het tekenen van de vaststellingovereenkomst verplicht Stichting Scala zich om incidenteel een bedrag 
van € 285.000 terug te betalen aan de gemeente Heusden. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de 
algemene reserve.

Risico's
Met name door het tekenen van de vaststellingsovereenkomst met stichting Scala behoren de claims met 
betrekking tot het onderhoud tot het verleden. De overeenkomst maakt onderdeel uit van het 
besluitvormingsproces van het IHP. Indien er geen vaststellingsovereenkomst tot stand komt, heeft dit direct 
consequenties voor de uitvoering van het IHP. Voor de overige schoolbesturen zijn er geen risico’s. De 
betreffende overeenkomsten zijn maatwerk en het specifieke resultaat van onderhandeling. 
Openbaarheid weegt niet op tegen de economische- en financiële belangen van de gemeente zoals haar 
onderhandelingspositie in de toekomst (art 10,lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur). Om die reden 
worden de overeenkomsten niet openbaar gemaakt. 

Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit, zullen de vaststellingsovereenkomsten met de drie schoolbesturen van het 
basisonderwijs worden ondertekend. Hiervoor wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Het 
voornemen is deze overeenkomsten namens de gemeente door de portefeuillehouder onderwijs te laten 
ondertekenen. Een door de burgemeester te ondertekenen volmacht treft u bij dit voorstel aan. Hierdoor zal 
wethouder Van Engeland eenmalig gemachtigd zijn tot ondertekening. De raadsleden zullen worden 
geïnformeerd over het ondertekeningmoment van de vaststellingsovereenkomsten. Tevens zullen zij, 
vertrouwelijk, kennis kunnen nemen van de inhoud van de overeenkomsten.
 
Voorgenomen  besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 16 januari 2018

besloten: 

de ‘Vaststellingsovereenkomst’ ter uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2017-2026 
met stichting Scala, stichting Willem van Oranje en stichting Leijestroom (de drie schoolbesturen in het 
basisonderwijs) aan te gaan.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans


