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Onderwerp: Investeringen onderwijshuisvesting 2023 e.v. 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 23 augustus 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 
 

gelet op het bepaalde in  
- artikel 189 Gemeentewet; 
- artikel 91 en verder van de Wet op het primair onderwijs; 
- artikel 76B en verder van de Wet op het voortgezet onderwijs; 
- artikel 89 en verder van de Wet op de experticecentra; 

 

b e s l u i t: 
0. Kennis te nemen van de Eindrapportage "Heroriëntatie onderwijshuisvesting Gemeente 

Woerden" (rapportage van ICS d.d. 25 april 2022 (Decos/JOIN D/22/068562); 
1. Het bedrag voor tijdelijke huisvesting voor 2024 van € 337.320 te verwerken in de 

meerjarenbegroting 2023-2026 conform het overzicht in tabel 2 van het bij dit besluit behorende 
raadsvoorstel (Decos/JOIN D/22/066880); 

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde investeringen en de fasering daarvan, zoals opgenomen in 
tabel 1b van het bij dit besluit behorende raadsvoorstel (Decos/JOIN D/22/066880); 

3. Te besluiten tot de dekking van de kapitaalslasten van de voorgestelde investeringen bij de 
behandeling van de programmabegroting 2023-2026 conform scenario 1, zoals weergegeven in 
de paragraaf financiële gevolgen van het bij dit besluit behorende raadsvoorstel (Decos/JOIN 
D/22/066880);  

4. Een risico van € 900.000 op te nemen in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2023-
2026 in verband met het risico dat er meer tijdelijke huisvesting nodig is indien geen uitvoering 
gegeven kan worden aan het uitvoeringsprogramma voor de periode tot en met 2033. 

5. Akkoord te gaan met het verlengen van de afschrijftermijn voor onderwijsgebouwen van 42 jaar 
naar 50 jaar. 

6. 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, 

 

 

 
 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 13 oktober 2022 
 

 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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