
 
 

Motie Melden hogere kosten nieuwbouw Wilhelminaschool aan IHP* Partners 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 december 2020, gehoord de 

beraadslaging betreffende het raadsvoorstel Plusscenario Nieuwbouw Wilhelminaschool 

(20R.00911), 

Constaterende dat: 

• De Wilhelminaschool de eerste school is waarvan de nieuwbouwplanning is gestart na de 

inwerkingtreding van het Integraal Huisvestingsplan* (IHP) 2019-2033; 

• Er in dat IHP in 2018 van is uitgegaan dat de nieuwbouw van de Wilhelminaschool in totaal € 

2.666.192,-- zou kosten (waarvan € 2.495.792,-- voor de gemeente Woerden); 

• Er in voorliggend raadsvoorstel in de inleiding op pagina 1 wordt vermeld dat de gemeente 

Woerden eind mei 2020, een taakstellend budget van € 3.772.000,-- voor de nieuwbouw van 

de Wilhelminaschool, beschikbaar heeft gesteld. 

Overwegende dat: 

• De geraamde kosten van de nieuwbouw van de Wilhelminaschool sinds 2018 met minimaal 

1.1 miljoen euro zijn toegenomen; 

• Het IHP uitgaat van een jaarlijks indexering gebaseerd op de Consumenten Prijs Index; 

• De toename in de geraamde kosten van de nieuwbouw van de Wilhelminaschool aanzienlijk 

hoger ligt dan als gevolg van de indexering verwacht mag worden; 

• Er vanaf 2022 een reserve onderwijshuisvesting wordt gevormd en het budget 

onderwijshuisvesting (€ 5.445.984,--) vanaf 2023 jaarlijks wordt verhoogd met 1%; 

• Onderaan pagina 6 van raadsvoorstel 18R.00435 (Toekomstige Organisatie en Financiering 

Onderhuisvesting (HEVO-traject)) onder het kopje “Financiële gevolgen van dit besluit” staat: 

“Uit het HEVO-onderzoek blijkt het budget voor onderwijshuisvesting – bij gelijkblijvende 

prijzen – jaarlijks zal moeten stijgen om aan de veranderende onderwijskundige inzichten en 

toenemende wettelijke eisen te kunnen voldoen; 

• In de Vaststellingsovereenkomst onderwijshuisvesting gemeente Woerden in Artikel 5, Lid 3 

staat dat bij veranderende omstandigheden gemeente en schoolbesturen met elkaar in 

gesprek gaan over de consequenties voor de gemaakte afspraken; 

• In hetzelfde Artikel 5, lid 1 en 2 staat dat er jaarlijks een Consensusoverleg tussen gemeente 

en schoolbesturen plaatsvindt en dat overleg op initiatief van de gemeente Woerden, 

jaarlijks in de maand Maart georganiseerd wordt. 

Verzoekt het college: 

• Uiterlijk in de maand maart van 2021 een consensusoverleg tussen gemeente en 

schoolbesturen te organiseren; 

• De schoolbesturen daarbij te informeren dat het eerste project dat volledig onder de 

Vaststellingsovereenkomst onderwijshuisvesting gemeente Woerden en het raadsbesluit 

“Toekomstbestendige Organisatie en Financiering Onderhuisvesting (HEVO-traject)” tot 

stand komt (Nieuwbouw Wilhelminaschool), aanzienlijk duurder is dan is geraamd in 2018; 

• Met de schoolbesturen te overleggen wat de consequenties van dergelijke overschrijdingen 

zijn op de haalbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan 2019-2033; 



 
 

• De gemeenteraad uiterlijk aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 te informeren 

over de reactie van de schoolbesturen op de financiële gevolgen van dit eerste volledige 

project binnen het IHP. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens, 

Woerden voor Democratie, Reem Bakker 

 


