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Amendement - Vinger aan de pols bij investeringen onderwijshuisvesting 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, besluit beslispunt 7 aan 

het raadsvoorstel investeringen onderwijshuisvesting 2023 e.v., toe te voegen dat als volgt zal 

luiden:  

7. Het college zal de gemeenteraad gedurende de looptijd van het IHP 2018-2033 (Integraal 

Huisvestingsplan 2018-2033 voor het primair en voortgezet onderwijs in Woerden) regelmatig 

informeren over de stand van zaken (terugblik en evaluatie, actuele situatie, vooruitblik) betreffende 

het uitvoeringsprogramma van het plan, inclusief de daarbij behorende gevolgen voor de 

investerings- en exploitatiekosten. Het college zal dat doen door de gemeenteraad te voorzien van: 

a. een jaarlijkse raadsinformatiebrief (Rib) in het derde kwartaal van het jaar, uiterlijk 1 maand voor 

de bespreking van de programmabegroting van de gemeente Woerden,  

daarbij in een jaar waarin een bovengemiddeld aantal nieuwe schoolgebouwen zal worden 

opgeleverd, zoals bijvoorbeeld in het jaar 2026 (zie tabel 1b van het raadsvoorstel), in die Rib extra 

aandacht te besteden aan de kansen en uitdagingen die er met de bouw van veel scholen tegelijk in 

een korte tijdsperiode gepaard gaan, 

b. een vierjaarlijkse uitgebreide evaluatie van het IHP 2018-2033 in het derde kwartaal van het jaar, 

uiterlijk 1 maand voor de bespreking van de programmabegroting van de gemeente Woerden, van 

het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, 

c. voorafgaand aan ieder nieuw bouwproject in het kader van het IHP 2018-2033, de gemeenteraad 

middels een raadsinformatiebrief te informeren over de inhoud en de kosten van bovenwettelijke 

duurzaamheids- en inclusieambities (het zgn. plusscenario) binnen het betreffende project, 
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Toelichting 

Dit amendement geeft de gemeenteraad van Woerden de mogelijkheid om zich jaarlijks door het 

college te laten informeren over de stand van zaken en de uitdagingen binnen het 

onderwijshuisvestingsplan. Daarnaast geeft het de raad de mogelijkheid voorafgaand aan periodes 

waarin een meer dan gemiddeld aantal nieuwe schoolgebouwen gebouwd gaan worden, zich te 

laten informeren over de daarbij behorende kansen en risico’s. Daarnaast geeft het elke nieuwe raad 

in het jaar van gemeenteraadsverkiezingen de mogelijkheid om uitgebreid kennis te nemen van dit 

dossier en eventueel bij te sturen, bijv. op bovenwettelijke duurzaamheids- en inclusieambities. Het 

amendement geeft ook houvast aan schoolbesturen en brengt politiek en besturen de mogelijkheid 

om samen te werken aan langdurig stabiel onderwijshuisvestingsbeleid.   

 


