
 

 

  

 

M E M O  

  

Aan:  de leden van de raad 

Van: wethouder van Engeland 

Datum: 8 maart 2017 

Onderwerp: Voortgang IHP en pilots tbv informatievergadering 9 maart 2017 

  

  

In de raadsvergadering van december jl. heeft u besloten om akkoord te gaan met de hoofdlijnen van het 

IHP, de uitvoering van de motie met betrekking tot de schouw te koppelen aan de uitwerking van de 

financiële haalbaarheid van het IHP en twee pilots uit te werken. 

Ik wil daarom graag van de gelegenheid gebruik willen maken u hierover kort te informeren. 

 

1. Uitrol pilots Integraal huisvestingsplan (IHP) 

Medio (14) februari jl is de aftrap gedaan van de uitwerking van de pilots IHP. Hierbij zijn betrokken de 

kernpartners zoals Scala, Willem van Oranje en Mikz. De pilots betreffen de locaties aan de 

Kasteellaan Oudheusden en de locaties van bs de Bussel in Vlijmen. Verder zullen mogelijk ook 

andere maatschappelijke partijen worden geraadpleegd, indien dat passend is in het concept. Met de 

betrokken partijen is afgesproken dat voor eind maart a.s. een rapportage komt over de pilots waarbij 

de haalbaarheid van renovatie vs. nieuwbouw in beeld gebracht wordt. Momenteel zijn de partijen dus 

hard aan de slag. De intentie is nog steeds dat de uitkomsten van deze pilots meegenomen kunnen 

worden in de voorjaarsnota 2018.  

 

2. Onderhoud onderwijshuisvesting 

Zoals bekend heeft Scala bezwaar gemaakt tegen het bedrag dat de gemeente in 2015 hiervoor 

beschikbaar heeft gesteld. (het betreft hier de bijdrage van de gemeente van € 374.000)  Eerder heeft 

de rechter daarover een uitspraak gedaan. Het bezwaarschrift zal alsnog inhoudelijk worden 

beoordeeld door de Bezwaar en beroepscommissie. Op 7 maart heeft daarover een hoorzitting 

plaatsgevonden. 

 

3. Onderhoud vs. IHP 

Onafhankelijk van het raadsbesluit heeft Scala een open dialoog avond georganiseerd welke op 31 

januari jl. plaatsvond. Daarbij waren ook raadsleden aanwezig. De avond heeft had tot doel de 

problematiek te benoemen waar Scala met betrekking tot het onderhoud en de kwaliteit van de 

gebouwen in verkeert.  

 

In navolging op het raadsbesluit van december jl. zijn we als gemeente thans zeer frequent (2 

wekelijks) in gesprek met Scala over het onderhoud versus het IHP. De stichting Willem van Oranje 

(SBO de leilinde) is bij dit overleg aangeschoven. Kern van het overleg is de vraag waar we elkaar 

kunnen vinden ten aanzien van de inzet van het onderhoud en de uitvoering van het IHP. Scala heeft 

inzichten aangereikt, waaruit tekorten blijken mbt de middelen versus de uitvoering van het 

onderhoud. Als er een combinatie plaatsvindt met de uitvoering van het IHP zijn besparingen te 

behalen.  

De wijze waarop en de hoogte van de besparingen versus de tekorten worden thans bekeken. Dit is 

een proces waarbij langzaam stappen vooruit gezet worden. Vanuit beide kanten wordt constructief 

met elkaar meegedacht, waarbij ook helder moet worden wat beide partijen aan middelen beschikbaar 



  

  

  

  

 

 

hebben. Scala heeft openheid van zaken gegeven over hun onderhoudsplanning en beschikbare 

middelen. De gemeente heeft toegezegd dat ook te zullen doen. Medio maart is een vervolgoverleg 

gepland met uiteindelijk de bedoeling om op één lijn te komen. 

 

4.  Scholenbezoek 

Tijdens een informatievergadering heeft u gevraagd om een rondgang langs de scholen te 

organiseren. Scala heeft hier haar medewerking aan toegezegd.   

Zoals aangegeven wordt er dit moment gewerkt aan 2 pilots die binnen het IHP verder vorm krijgen. 

De intentie is om in het voorjaar van 2017de contouren van de pilots te kunnen schetsen.  Het leek 

ons dan ook logisch om u in mei/juni uit te nodigen als de contouren van de pilots meer vorm hebben 

gekregen. Ondertussen staat het u vrij om persoonlijk, individueel,  contact op te nemen met de 

directeur van de school die u zou willen bezoeken. De betreffende directeur zal u graag te woord 

staan.  

 

 


