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Datum 19 maart 2021

Onderwerp
Uitgangspunten college voor vaststellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basis- 
en speciaal onderwijs

Wij willen
Toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor basis- en speciaal onderwijs

Wij besluiten
1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor het vaststellen van het IHP
2. Een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren met de 

schoolbesturen over het concept IHP en deze uitgangspunten

Want
Ad 1.1 De uitgangspunten zijn bedoeld om tot een afronding van het IHP te komen

Ad 1.2 De uitgangspunten zijn bedoeld om schoolbesturen duidelijkheid te geven over 
proces en procedure rond de besluitvorming over het IHP en de uitvoering ervan 

Ad 2.1 We plannen in mei een OOGO om met de schoolbesturen te overleggen over het 
concept IHP en de uitgangspunten van het college voor vaststelling IHP. Schoolbesturen 
hebben 17 maart jl. aangegeven op 21 april een gezamenlijk vooroverleg als 
schoolbesturen te hebben. De timing van een OOGO in mei houdt rekening met dit 
vooroverleg van 21 april.

Maar
Verordening voorzieningen onderwijs
Op dit moment is de gemeentelijke verordening voor voorzieningen in onderwijs nog van 
kracht. Op basis van het definitieve IHP moet de verordening mogelijk ook worden 
herzien. Een aanpassing op de verordening wordt dan ter besluitvorming voorgelegd aan 
college- en gemeenteraad bij de besluitvorming over het IHP. 

Definitief besluit IHP
Op basis van het OOGO in mei, wordt het IHP voorgelegd voor een definitief besluit aan 
college en gemeenteraad.

Achtergrond
Hoe zorgen we voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor basis- en speciaal 
onderwijs? De afgelopen jaren is in dit kader een traject met de schoolbesturen afgelegd 
om te komen tot een visie op onderwijsinhoud en op huisvesting en tot vervolgstappen. 
De visie is vastgesteld door de raad in februari 2020 en vormt de basis voor het concept 
IHP. In december heeft de raad de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld, met 
ruimte voor investeringen in onderwijshuisvesting vanaf dit jaar. 

Burgemeester en wethouders 
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De financiële gevolgen zijn 
Niet van toepassing.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Communicatie
In een ‘OOGO’ in mei wordt het concept IHP en de uitgangspunten voor vaststelling van 
het IHP besproken. Daarna volgt besluitvorming over het IHP. 

Bijlagen
1. Concept IHP
2. Uitgangspunten gemeente voor vaststelling IHP


