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Onderwerp:  Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2015-2030 

 

Gevraagd besluit: 

1. Het Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 vast te stellen met het daarbij behorende investeringsoverzicht 

en aanbevelingen; 

2. Met ingang van 2020 het financiële gesloten systeem beëindigen; 

3. Van 2016 tot 2020 de fictieve inkomsten vast te zetten op het huidige voor 2016 gecalculeerde bedrag; 

4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Gemeenten zijn sinds 1997 verantwoordelijk voor de planning en financiering van de huisvesting van het 

primair, het (voortgezet) speciaal onderwijs het voortgezet onderwijs. Het voorliggende Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) 2015-2030 laat zien hoe de gemeente de komende periode wil omgaan met de 

onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente. In het IHP wordt met name ingezet op de koers die 

met schoolbesturen is ingezet in het kader van de daling van het aantal leerlingen. Wat heeft de 

leerlingendaling voor gevolg voor de gemeente en voor de schoolbesturen en wat zijn de mogelijkheden om 

effectief om te gaan met leegstand. 

Het IHP is tot stand gekomen in samenwerking met schoolbesturen (Stichting Kopwerk, Stichting Sarkon, 

Stichting Meerwerf, Stichting Samenwerkingsschool,GPO-WN en Algemene Basisschool Comunius). 

 

Inleiding 

Met ingang van 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de planning en de financiering van de huisvesting 

van primair, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs op het grondgebied van de 

gemeente. Vanaf dat jaar ontvangt de gemeente in het Gemeentefonds de bedragen om de zorgplicht voor hun 

schoolgebouwen goed te regelen. Sinds 2000 wordt de visie op onderwijshuisvesting in de gemeente Den 

Helder elke vijf jaar vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan. Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan 

2015-2030 met een doorkijk naar de ontwikkelingen onderwijshuisvesting voor de komende 15 jaar. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Kwalitatief goed onderwijs, met als basis goed onderwijshuisvesting en terugdringen van het aantal vierkante 

meters onderwijsvastgoed. 

 

Kader 

In de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs is de verantwoordelijkheid vastgelegd 

voor gemeenten en schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting. 

In de gemeentelijke Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs is de werkwijze opgenomen, zijn 

termijnen gesteld en zijn criteria opgenomen, die gelden voor de door schoolbesturen aan te vragen 

voorzieningen in de onderwijshuisvesting. 

 

Argumenten 

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2030 geeft inzicht in  de onderwijshuisvesting en wordt vooral 

gevormd door de afspraken die met schoolbesturen zijn ingezet op het kader van de daling van het aantal 

leerlingen. De daling van het aantal leerlingen heeft grote gevolgen voor de onderwijshuisvesting.  

De teruglopende leerlingenaantallen zetten druk op het realiseren van  kwalitatief goed onderwijs binnen de 

randvoorwaarden (personeel – materieel – huisvesting).  

Samen met de schoolbesturen is in een projectgroep besproken wat van belang is om kwalitatief goed 

onderwijs te realiseren. Dit heeft de basis gevormd om na te denken over de mogelijkheden om scholen te 
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clusteren. Door een verdergaande samenwerking en verdere clustervorming van voorzieningen kan het totaal 

aantal vierkante meters onderwijsvastgoed aanzienlijk verminderen. 

 

In samenwerking met de schoolbesturen willen we daarom onderzoeken welke verdergaande samenwerking 

mogelijk is, vanuit het oogpunt van onderwijskwaliteit maar zeker ook vanuit betaalbare onderwijshuisvesting. 

Concreet betekent dit dat er geen extra vierkante meters onderwijsvastgoed toegevoegd worden maar 

afgebouwd. Leegstaande lokaties worden afgestoten of er wordt een passende functie gezocht. In het IHP is 

per wijk opgenomen welke clustervorming er mogelijk is.  Clustervorming vindt plaats op het moment dat het 

merendeel van de deelnemende scholen aan vervangende nieuwbouw toe is op basis van de levensduur van 

het gebouw.  

 

Aanbevelingen zoals in het IHP zijn opgenomen zijn als volgt: 
- Eens in de tien jaar (voor het eerst in 2025) de staat van onderhoud in beeld brengen door het uitvoeren 

van een inspectie middels een NEN 2767 meting. 
- In samenwerking met schoolbesturen uitwerken wanneer een gebouw in aanmerking komt voor 

renovatie en hoe de verantwoordelijkheid bij renovatie van schoolgebouwen wordt verdeeld tussen 
gemeente en schoolbesturen. 

- Er vindt geen toename plaats van het totaal aantal m² onderwijsvastgoed. 
- Het gesloten financiële systeem met ingang van 2020 beëindigen (egalisatiereserve) en tot die tijd 

rekenen met de inkomstencomponent niveau 2016. 

 

Met de schoolbesturen heeft overleg plaatsgevonden over het Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 en zij 

hebben ingestemd met het plan. Er zijn ten opzichte van het IHP 2010-2025 geen grote wijzigingen 

doorgevoerd. Wel wordt er in de financiële uitwerking rekening gehouden met de overheveling van 

buitenonderhoudsbudgetten van gemeente naar schoolbesturen en daar waar in het vorige plan een jaartal van 

vervanging per gebouw werd genoemd, wordt in dit IHP een jaartal genoemd voor de vervanging van een 

cluster genoemd. 

 

Vanuit één bestuur wordt wel aandacht gevraagd voor het tijdstip van realisering van het cluster Julianadorp-

Noord. In het IHP wordt voorgesteld dit cluster te realiseren in 2035. Dit betekent met name voor de Prinses 

Margriet school een verlenging van de levensduur met 20 jaar, terwijl het gebouw dateert uit 1957. De keuze 

voor vervanging in 2035 is gebaseerd op een financiële berekening en het feit dat de vervangingsjaren van de 

overige in de cluster op te nemen gebouwen vallen in de jaren 2040/2038/2036/2035 (op basis van een 

levensduur van 60 jaar). Budgetneutrale oplossingsmogelijkheden, voor een eerdere vervanging van het gehele 

cluster, worden nader onderzocht. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich voor het houden van een referendum, maar heeft voor het onderwerp geen meerwaarde. 

Onderwijshuisvestingsvoorzieningen worden al dan niet toegekend op basis van regels en kaders. Bij het 

realiseren van nieuwbouw/uitbreiding wordt de omgeving betrokken in het communicatieproces. 

 

Financiële consequenties 

Sinds de vaststelling van de nota Dakp(l)an is de financiering van de onderwijshuisvesting een gesloten 

systeem. Hiermee wordt bedoeld dat gerelateerde kosten en fictieve inkomsten (genormeerde berekening van 

de component onderwijshuisvesting binnen het gemeentefonds) worden verrekend en het verschil (voor- of 

nadelig) in de egalisatiereserve wordt opgenomen.  

De stand van de reserve was op 1 januari 2015 € 4,6 miljoen.  
 

De daling van de algemene uitkering (gemeentefonds) wordt doorgerekend naar het onderdeel 

onderwijshuisvesting. De toedeling van de component onderwijshuisvesting wordt berekend op basis aantal 

leerlingen tegen een normbedrag. Door de daling van het aantal leerlingen daalt ook de component 

onderwijshuisvesting. Dit is overigens een puur theoretische benadering omdat de algemene uitkering 

‘algemeen’ van karakter is en dus niet specifiek toegerekend wordt aan afzonderlijke gemeentelijke taken. 
 

Door de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen daalt de component 

onderwijshuisvesting binnen de algemene uitkering. Daartegenover dalen ook de uitgaven. De egalisatiereserve 

was mede tot stand gebracht om fluctuatie in de uitgaven op te vangen. Deze fluctuatie zat met name in de 

onderhoudscomponent.  

 
Bovenstaande is aanleiding om voor te stellen de tot heden toegepaste systematiek ‘gesloten systeem’ onder 
de loep te nemen. De fluctuaties in (onderhoud)uitgaven verdwijnen en de fictieve inkomsten zijn niet voldoende 
om de kosten te dekken. De stand van de reserve was op 1 januari 2015 € 4,6 miljoen. Aan de hand van tabel 
‘begroting 2015’ blijkt dat door jaarlijkse tekorten de komende vier jaar een bedrag van ongeveer € 2,2 miljoen 
ten laste van deze reserve wordt gebracht. De egalisatiereserve is voldoende om de komende vier jaar dit tekort 
op te vangen. Voorgesteld wordt om met ingang van 2020 het gesloten systeem te beëindigen en met ingang 
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van 2016 de fictieve inkomsten te bevriezen op het niveau van 2016. Vervolgens zal met ingang van 2020 
jaarlijks de lasten worden vastgesteld op basis van het huisvestingsprogramma. Daarmee wordt de mogelijk 
geboden om te sturen op uitgaven. Indien hier niet voor gekozen worden ontstaan er tekorten in de 
egalisatiereserve en zal de reserve aangevuld moeten worden.  

 

In het IHP zijn een aantal maatregelen genoemd, welke nog niet zijn verwerkt in de conceptbegroting 2016. 

Voorgesteld wordt om de begroting 2016 hierop aan te passen middels bijgevoegde begrotingswijziging.  

 

Communicatie 

Het Integraal Huisvestingsplan is met schoolbesturen besproken. 

 

Realisatie 

Uitvoering vindt plaats conform het in het IHP vastgesteld investeringsplan en aanbevelingen. 

 

 

Den Helder, 15 september 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

loco-burgemeester 

P.J.R. Kos  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


