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Doel van deze memo

Deze memo is bedoeld voor het OOGO van mei 2021 om de schoolbesturen te informeren over de 
uitgangspunten van het college voor de vaststelling van het IHP. Als basis geldt het concept IHP van 
20/8/2020 van bureau HEMM.

Aanleiding en terugblik

Hoe zorgen we voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor basis- en speciaal onderwijs? De 
afgelopen jaren is in dit kader een traject afgelegd om te komen tot een visie op onderwijsinhoud en op 
huisvesting en tot vervolgstappen. De visie is van 5 november 2019 en is getiteld ‘Samen kunnen we 
meer dan alleen’. De visie is ondertekend door schoolbesturen en gemeente samen en vastgesteld door 
de raad in februari 2020.

In het najaar van 2020 zijn diverse stappen gezet om het traject met het nieuwe college te vervolgen. Zo 
hebben wethouders Werner ten Kate en Derk Reneman voor de behandeling van de gemeentebegroting 
op 24 november met schoolbesturen gesproken. In december heeft de behandeling van de 
meerjarenbegroting 2021-2024 plaatsgevonden. 

Vooraf

Bij de uitgangspunten die in deze memo staan beschreven, hanteert het college het volgende:

• Regie gemeente op de afronding van het IHP
• Duidelijkheid voor schoolbesturen en daarmee werken aan vertrouwen
• Huisvestingsopgaven PO/SO en VO zijn aparte trajecten 
• Het financieel kader voor eerste uitvoeringsprojecten is de meerjarenbegroting 2021-2024
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• Een afronding van het IHP is nodig om de realisatie te starten

Toelichting op de meerjarenbegroting
De gemeenteraad heeft met een besluit op de meerjarenbegroting 2021-2024 ruimte gegeven om met 
ingang van 2021 te starten met investeringen in onderwijshuisvesting. 

In de meerjarenbegroting zijn de volgende investeringen in onderwijshuisvesting opgenomen:
 2021: € 2,5 mln.
 2022: € 2,5 mln.
 2023: € 2,5 mln.
 2024: € 2,5 mln.

Voor de investeringen vanaf 2022 en verder geldt wel het voorbehoud dat de begroting voor dat 
betreffende jaar pas in het voorafgaande jaar definitief wordt vastgesteld. Investeringen voor 
vervolgjaren zijn dus op voorhand nog niet hard. 

Toelichting op het Integraal huisvestingsplan (IHP)
In de afgelopen jaren is er vanuit een stuurgroep bestaande uit gemeente, schoolbesturen en 
adviesbureau HEMM een nieuw IHP opgesteld, op basis van de visie ‘Samen kunnen we meer dan 
alleen’. Dit IHP is nog niet in gezamenlijkheid met alle schoolbesturen besproken en ook nog niet 
vastgesteld. Een vastgesteld IHP is wel van belang omdat hierin keuzes worden vastgelegd: 

 In welke schoollocaties wordt als eerste geïnvesteerd? 
 En welke uitgangspunten worden daarbij gehanteerd? 

De gemeente stelt een IHP vast maar probeert daar via een ’op overeenstemming gericht overleg 
(OOGO)’ wel overeenstemming op te krijgen met schoolbesturen. De gemeente is bevoegd te besluiten 
over het IHP. 
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Uitgangspunten college voor vaststelling IHP

Hieronder samengevat de uitgangspunten van het college voor vaststelling van het IHP, met daarna een 
toelichting.  

Onderwerp Keuze 
1. Onderwijshuisvestingsambitie Wettelijk, institutioneel of duurzaam
2. Fasering Leeftijd of kwaliteit
3. Kwaliteitsambitie Techniek of integraal
4. Maatregelen Standaard of maatwerk
5. Oplossingsdomein Samenhangend of individueel
6. Verduurzamen Wettelijk of bovenwettelijk
7. Reikwijdte budget Jaarlijks, vierjaarlijks of structureel
8. Organiseren & financieren Gemeente of extern
9. Schoolgrootte Beleid rond investeringen vanaf x-aantal 

leerlingen per gebouw

1. Onderwijshuisvestingsambitie 

Momenteel is de Hoogeveense ambitie rond huisvesting vooral wettelijk en institutioneel van aard. 
Zowel schoolbesturen als gemeente hebben uitgesproken voor de wat het IHP noemt ‘duurzame’ 
variant te gaan. Deze is vertaald in de visie ‘Samen kunnen we meer dan alleen’. ‘Duurzaam’ heeft in dit 
kader te maken met ‘toekomstbestendigheid’. Duurzame variant staat voor:

 ‘Kind centraal’ in plaats van gebouw of instituties.
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 Er is een perspectief op wat wanneer aan de beurt is op lange termijn (over 4 jaar heen).
 Ook de onderwijsinhoudelijke kwaliteit en exploitatievoordelen worden meegewogen bij 

uitvoeringsprojecten.
 Stucturele middelen voor huisvesting: jaarlijks is er zekerheid over budget. Dit punt is met de 

vaststelling door de gemeenteraad van de programmabegroting 2021-2024 genuanceerd. 
Weliswaar wordt er een jaarlijkse investering voor onderwijshuisvesting benoemd, maar alleen 
het eerste jaar is hard (zie ook verderop). 

Het college wil dus de onderwijshuisvestingsambitie in de praktijk brengen zoals hierboven beschreven.

2. Fasering 

De leeftijd van panden is in de kern leidend voor de volgorde waarin schoolgebouwen ‘aan de beurt’ 
zijn.  De oudste gebouwen worden het eerste aangepakt. Alleen schoolgebouwen die 40 jaar of ouder 
zijn komen voor vernieuwing (upgrading, renovatie of vervangende nieuwbouw) in aanmerking. 

Maar leeftijd is niet de enige wegingsfactor. Sommige gebouwen zijn qua leeftijd weliswaar verouderd 
maar nog in een goede conditie. Omgekeerd zijn ‘nieuwere’ gebouwen niet altijd beter. Daarnaast 
moeten investeringen ook afgewogen worden op basis van het aantal leerlingen (zie ook punt 9) en of er 
mogelijkheden zijn voor herschikking en clustering (zie punt 5). Verder speelt voorbereidingstijd een rol. 
Investeringen en projecten kosten over het algemeen meer tijd bij grotere projecten, als er veel 
afstemming tussen schoolbesturen nodig is, en als er veel interne afstemming binnen het schoolbestuur 
nodig is (bijv. MR en RvT). 

In het concept IHP wordt de fasering en prioritering in investeringen onderwijshuisvesting bepaald op 
basis van leeftijd, kwaliteit en mogelijkheden voor herschikking en clustering. 

Het college is het eens met deze fasering en prioritering. 
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3. Kwaliteitsambitie 

Tot dusver beoordeelt de gemeente aanvragen vooral op bouwtechniek. In het concept IHP staat een 
bredere beoordeling beschreven. Dit is een vertaling van de visie, waarin ook een breder eisenpakket 
voor huisvesting staat beschreven. De visie is zoals bekend vastgesteld ook door de gemeenteraad. 

Ook hierbij geldt: het financiële kader van de gemeenteraad voor de investeringen is leidend, inclusief 
deze brede integrale kwaliteit. De rek zit in fasering van huisvestingprojecten. 

Het college is het dus eens met deze brede integrale kwaliteitsambitie. 

4. Maatregelen 

Bij onderwijshuisvestingsprojecten waar de gemeente op investeert, hoeft het niet alleen om 
nieuwbouw of renovatie te gaan. HEMM adviseert ook andere maatregelen in te zetten, zoals ook 
vertaald is in het concept IHP. Het gaat dan om:

 Niks doen
 Upgraden
 Renoveren
 Nieuwbouw
 Afstoten
 Uitbreiden

Het college is het eens met deze set aan mogelijk in te zetten maatregelen.

5. Oplossingsdomein 

HEMM adviseert huisvestingsprojecten niet individueel te bekijken maar samenhangend per gebied. Zie 
hieronder de gebieden eerst van de gemeente en dan van de stad, gebaseerd op een redelijke afstand 
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tussen woonkern en schoollocatie. Per gebied kijken partijen dan naar huisvestingsoplossingen. In de 
loop der jaren kunnen die nog veranderen. Een voorbeeld is Pesse: voor de toekomst is gezamenlijke 
nieuwbouw een denkbare optie. Voor nu is een upgrading van De Akker een eerste stap. 

Het Mozaïek (nev) De Palm
Vogelvlucht

De Hoeksteen

Het MozaïekOostenbrink

De HoeksteenDe RegenboogHet Blokland

Eben Haëzer

Tiendeveen
De Zandloper

De Akker

De Posthoorn

De Driesprong

P E S S E

T I E N D E V E E N

N O O R D S C H E S C H U T N I E U W E R O O R D

H O L L A N D S C H E V E L D

N I E U W L A N D E

E L I M
N I E U W - M o s c o u

S T U I F Z A N D

S T A D
H O O G E V E E N
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Het college is het eens met de aanpak om per gebied naar samenhangende oplossingen te kijken.

Prof. Titus Brandsmaschool

Het Element

De Goudvink

J. van Stolbergschool

Apollo & de Morgenster

De Krullevaar

Villa Kakelbont

Het Spectrum
De Fontein

Johannes Calvijnschool

De Kameleon & 
De Aventurijn

Vd Ploegschool 
& de Carroussel

De Weidebloem AZC

De Weidebloem
Het Kienholt

‘t KofschipDe Schuthoek

De Regenboog

Het Rasholt 

De Schuthoek (dep) 

Het Palet

     & De Sprong

& ‘t Kofschip (dep)

C E N T R U M - N O O R D

C E N T R U M - Z U I D

N O O R D - W E S T

Z U I D - W E S T Z U I D - O O S T

N O O R D - O O S T
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6. Verduurzamen 

Bij huisvestingsprojecten komt ook voorbij welke eisen en wensen er zijn voor 
bouwtechnische duurzaamheid. Bij renovatie en nieuwbouw is de keuze tussen BENG 
(bijna energieneutraal) en ENG (energieneutraal). ENG is kostbaarder dan BENG. BENG is 
inmiddels de wettelijke eis vanuit het Bouwbesluit. ENG is bovenwettelijk.

Bij upgrading (kleinere ingrepen aan het gebouw), is de keuze voor verduurzaming 
afhankelijk van levensduur en terugverdientijd. Upgrading heeft een relatief korte levensduurverlenging 
van 5 tot 15 jaar. Verduurzaming is bij upgrading aan het schoolbestuur en komt niet voor rekening van 
de gemeente. Een schoolbestuur kan hiervoor kiezen met het oog op een gunstiger exploitatie, 
waarmee het de investering kan bekostigen.

Het college hanteert qua financiering van verduurzaming bij renovatie en nieuwbouw het Bouwbesluit. 
Verduurzaming bij upgrading is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

7. Reikwijdte budget (over hoeveel jaar en binnen welke bandbreedte)

Het concept IHP laat een uitvoering in vier fasen zien tot 2035. Dit past bij de opgave. Een gefaseerde 
uitvoering heeft deze voordelen:
• In de praktijk is het onmogelijk en ongewenst om alle projecten tegelijkertijd uit te voeren. Hiervoor 

ontbreekt de investeringsruimte (zie ook punt 8). En hiervoor zijn de huisvestingsopgave en de 
benodigde uitvoeringscapaciteit bij gemeente en schoolbesturen simpelweg te groot. 

• Door een gefaseerde aanpak kan er beter ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen, met 
name de leerlingaantallen. 

• Met een gefaseerde aanpak kunnen de ervaringen in afgeronde projecten gebruikt worden bij 
nieuwe projecten.

Het beschikbaar stellen van het budget valt goed samen met deze gefaseerde aanpak. Voor het budget 
geldt dan de volgende werkwijze:

De gemeenteraad stelt jaarlijks het investeringsbudget voor onderwijshuisvesting vast na een 
integrale afweging bij de programmabegroting. Dit investeringsbudget is hard voor het 
eerstvolgende jaar, met een doorkijk naar de drie vervolgjaren. Voor deze doorkijk geldt de 
fasering (fasen van elk 4 jaar) in het IHP als input. Bij grotere projecten kan de raad besluiten tot 
voorbereidingskredieten op jaarbasis. Voor elk huisvestingsproject geldt dat het schoolbestuur 
een haalbaarheidsstudie maakt in overleg met de gemeente. Daarin is aandacht voor 
leerlingaantallen, ruimtebehoefte en normbedragen. Het college van B&W besluit over elke 
haalbaarheidsstudie.

Het college hanteert voor het investeringsbudget deze werkwijze.

8. Organiseren & financieren 

Het concept IHP biedt inzicht in de huisvestingsopgave en het benodigde budget, maar maakt nog geen 
keuze voor de vorm van organisatie en financiering. 
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Er zijn grofweg twee keuzes voor de organisatie van de uitvoering van het huisvestingsplan: wel of niet
overdragen van taken en budgetten van gemeente richting de schoolbesturen. Door vier factoren is het 
niet aan de orde nu een besluit tot overdragen te nemen: 
1. De gemeente heeft geen financiële ruimte voor afspraken over een langdurige jaarlijkse bijdrage. De 

gemeenteraad kan alleen voor het volgende jaar een hard besluit nemen over investeringsruimte 
voor onderwijshuisvesting, er is niet meer zekerheid te bieden over middelen.

2. Door het budget bij de gemeente te houden kan je beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen 
(zoals leerlingaantallen) en welke middelen passend zijn hierbij.

3. De gemeente wil grip houden op ruimtelijke ordening. 
4. De voorbereiding op overdragen vraagt veel tijd, wat nadelig is voor het snel starten met de 

uitvoering van de huisvestingsopgave.

Het college houdt de huidige gemeentelijke taken en budgetten bij de gemeente voor PO en SO en via 
OOGO (op overeenstemming gericht overleg) werkt de gemeente met de schoolbesturen 
huisvestingsplannen uit, op basis van het IHP.

9. Schoolgrootte

Het Rijk stelt een ondergrens aan het aantal leerlingen op een school. Dit heet de opheffingsnorm. 
Scholen met een leerlingenaantal dat 3 jaar op rij onder de opheffingsnorm valt, verliezen hun 
bekostiging vanuit het Rijk. De school krijgt dan van het Rijk geen schoolbudget meer om alle reguliere 
schoolkosten zoals personeel, materialen en overige exploitatielasten te betalen. Dit betekent niet dat 
een school direct moet sluiten of zich moet opheffen. Er zijn namelijk uitzonderingen zoals de 
gemiddelde schoolgrootte van alle scholen van het bestuur (zie ook het concept IHP). Voor gemeenten 
is het een richtlijn, geen harde scheidingslijn, om te bepalen of een gemeente nog moet investeren in de 
huisvesting van een specifieke schoollocatie. ‘Opheffingsnorm’ is daarmee een verwarrende term, maar 
wordt nu eenmaal landelijk formeel en informeel gehanteerd. ‘Bekostigingsnorm’ komt dichter bij de 
bedoeling. 

Het huidige beleid gaat uit van de door het Rijk bepaalde norm van 95 leerlingen in de gemeente 
Hoogeveen. In het nieuwe concept IHP wordt voorgesteld deze lijn te continueren. In het IHP is 
opgenomen dat de gemeente hoe dan ook blijft investeren in schoollocaties met leerlingen boven de 95 
leerlingen. Op locaties onder de 95 leerlingen wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan en worden 
diverse aspecten waaronder leefbaarheid meegewogen om de keuze te maken om wel of niet te 
investeren. Daarmee wordt dus op voorhand niet bepaald dat er onder de 95 leerlingen niet meer wordt 
geïnvesteerd. Elk schoolgebouw onder de 95 is daarmee maatwerk.

Het college is het eens om het huidige beleid te handhaven, dus blijven investeren in locaties met meer 
dan 95 leerlingen en maatwerk hanteren bij locaties daaronder. 
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Samengevatte uitgangspunten college

1. Onderwijshuisvestingsambitie: ambitie nuanceren in die zin dat alleen het eerste jaar in de 
gemeentelijke begroting hard is.

2. Fasering en prioritering in investeringen onderwijshuisvesting bepalen op basis van leeftijd, 
kwaliteit en mogelijkheden voor herschikking en clustering.

3. Kwaliteitsambitie: eens met een brede integrale kwaliteitsambitie.
4. Maatregelen: eens met deze set aan mogelijk in te zetten maatregelen.
5. Oplossingsdomein: eens met samenhangend oplossingsdomein.
6. Verduurzamen: gemeente financiert bij renovatie en nieuwbouw BENG volgens het 

Bouwbesluit. Verduurzaming bij upgrading is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  
7. Reikwijdte budget: voor het investeringsbudget een werkwijze hanteren zoals beschreven.
8. Organiseren & financieren: de gemeentelijke taken en budgetten bij de gemeente houden voor 

PO en SO en via OOGO (op overeenstemming gericht overleg) met de schoolbesturen 
huisvestingsplannen uitwerken, op basis van het IHP.

9. Schoolgrootte: het huidige beleid handhaven, dus blijven investeren in locaties met meer dan 95 
leerlingen en maatwerk hanteren bij locaties daaronder.


