
Taskforce Onderwijshuisvesting  

1. Inleiding   

Bij onderwijshuisvesting is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd waarbij het integraal huisvestingplan het 

uitgangspunt vormt.  In dit plan staan de structureel meerjarige afspraken  en werkt de gemeente  vanuit 

één budget voor alle onderwijshuisvestingsopgaven. De gemeente hanteert daarbij een eenduidig  

kwaliteitsniveau waarbij investering en onderhoud zijn afgestemd. De scholen werken intensief samen wat 

betreft (verdeling) aanbod van aantal leerlingen, terugdringen van leegstand en locaties door 

samenvoegen. 

Het bedrag in de begroting voor onderwijs wordt nu volledig opgeslokt  door het aflossen van schulden van 

al gedane investeringen.  Kortom de gemeente spaart niet om de huidige scholen te zijner tijd te kunnen 

vervangen en te laten voldoen aan de dan geldende eisen. Bij nieuw te bouwen scholen is van belang dat 

deze zo energieneutraal mogelijk zijn en dat de scholen beschikken over faciliteiten om invulling te geven 

aan de zorgplicht.  

Het feit dat in het verleden niet alle te maken kostenposten voor onderwijshuisvesting structureel in de 

begroting zijn opgenomen, leidt ertoe dat - bij het structureel op orde krijgen van de begroting voor 

onderwijshuisvesting – het bedrag in de begroting stijgt zonder dat hier materiële uitgaven voor kunnen 

worden gedaan. 

 

De geschetste scenario’s  zijn erop gericht om u te laten zien welke bedragen u dient te reserveren om de 

vervanging van de schoolgebouwen mogelijk te maken. Het verschil in de scenario’s is gelegen in de vraag 

in hoeverre de reservering voldoende is om invulling te geven aan de wensen rond kwaliteit, duurzaamheid 

en inclusie.   

 

2. Context Invullen van de zorgplicht 

Gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds een jaarlijkse vergoeding voor de onderwijshuisvesting, 

zowel voor het basis-, speciaal als voortgezet onderwijs. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

huisvesting van de scholen in hun gemeenten. Vanaf 1997 hebben gemeenten een zorgplicht, zij dienen 

zorg te dragen voor de voorzieningen in de huisvesting op het grondgebied van de gemeente
1
. 

 

In 2015 is door de gemeente besloten (collegebesluit van 30-06-2015) om te starten met een onderzoek naar 

de toekomstige organisatie en financiering van de onderwijshuisvesting. Als beoogde effect is benoemd: 

 het optimaliseren van de investeringsbalans tussen enerzijds (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding 

(taak gemeente) en anderzijds onderhoud en/of exploitatie (taak schoolbesturen). 

 de kwaliteit van de onderwijshuisvesting op lange termijn te waarborgen.  

 

In een intensief traject met alle schoolbesturen van het Primair en Voortgezet onderwijs is onderzocht op 

welke wijze (samenwerkingsvorm) de onderwijshuisvestingsmiddelen het meest effectief en planmatig 

kunnen worden ingezet. 

 De 1e fase (2015/2016) van het onderzoek naar de toekomstige financiering en organisatie van de 

onderwijshuisvesting in Woerden, bestond uit een kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie van de 

bestaande huisvestingssituatie, definiëring van het gezamenlijk ambitieniveau en inzicht in het 

benodigd budget om deze ambitie te realiseren. 

 In de 2
e
 fase (2016/2017) heeft een nadere uitwerking plaats gevonden van mogelijke scenario’s voor 

de organisatie en financiering van de onderwijshuisvesting, analyse van de scenario’s, gezamenlijke 

randvoorwaarden/uitgangspunten Ook is in deze fase via een rekenmodel verder uitgewerkt om meer 

inzicht te krijgen in liquiditeit en rentelasten bij de verschillende scenario’s. De benodigde bedragen per 

m2 zijn geactualiseerd naar 2017.  

 In de 3
e
 fase (2017/2018) wordt - om tot besluitvorming te komen van gemeenteraad en schoolbesturen 

- een meerjarig Integraal Huisvestingsplan Plan uitgewerkt, gekoppeld aan de benodigde budgetten en 

de toekomstige organisatie/samenwerkingsvormen. 

                                                        
1
 WPO, WVO, WEC (resp. artikel 91, 76B, 89) 



 

Met het initiatief van het college om een onderzoek te starten naar de toekomstige organisatie en 

financiering van de onderwijshuisvesting is in 2015 al een lijn ingezet, die aansluit bij het doel van de 

taskforce: namelijk efficiënte inzet van middelen en mogelijke scenario’s om dit te bewerkstelligen. 

 

Kenmerken voorgenomen toekomstige werkwijze (samenwerking met schoolbesturen): 

 Een efficiëntie slag: van jaarlijkse cyclus met incidentele uitgaven (pieken in begroting) naar structurele 

meerjarige planmatige afspraken met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) als uitgangspunt. 

 Werken vanuit één budget voor alle onderwijshuisvestingsopgaven. Vrijvallende boekwaarden worden 

meegenomen en schoolbesturen storten hierin een eigen bijdrage.  

 Door te werken vanuit een meerjarig IHP wordt de administratieve last minder, geen cyclus meer van 

jaarlijkse aanvragen en afhandelingen. 

 Een eenduidig kwaliteitsniveau wordt gehanteerd en investering en onderhoud zijn op elkaar 

afgestemd.  

 Intensievere samenwerking scholen in het aanbod voor de kinderen, het terugdringen van leegstand en 

minder locaties door samenvoegen onder één dak en levensvatbare scholen. 

 

Ondanks dat de toekomstige werkwijze leidt tot bovenstaande optimaliseringen, is extra geld nodig voor 

onderwijshuisvesting, Dit heeft enerzijds te maken met hogere eisen die gesteld worden aan 

onderwijsgebouwen. Het uitgangspunt bouwbesluit wordt wettelijk verhoogd naar Bijna Energie Neutrale 

Gebouwen (BENG). En anderzijds met het vervullen van de zorgplicht. Het bedrag dat nu in de begroting 

staat is vrijwel helemaal nodig om bestaande schulden/lasten af te lossen van al gedane investeringen. 

 

De verhoging die gevraagd wordt is nodig om toekomstige investeringen voor vervanging en vernieuwing 

(=zorgplicht) te kunnen dekken. De werkwijze die u voorstelt met een minvariant en nul variant is daardoor 

niet mogelijk. Wel hebben we gezocht naar mogelijke speelruimte in scenario’s. 

  



3. Toelichting op het basisscenario 

 
Het huidige structurele bedrag voor de vernieuwing van onderwijshuisvesting in de begroting is € 5,3 
miljoen.  U kiest in het basisscenario ervoor om dit bedrag vanaf 2023 jaarlijks te laten stijgen met 1% om 
op termijn bij vervanging te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen ook op het gebied van energieneutraal 
bouwen.  
 
Hoewel in onderstaande figuur de bedragen niet fors oplopen de komende 5 jaar, geldt dat vervanging 
alleen mogelijk is als ook na 2023 voldoende gereserveerd blijft middels een jaarlijkse groei van 1% van het 
onderwijshuisvestingsbudget. 
 
 

Onderwijshuisvesting  2019 2020 2021 2022 2023 

            

Afronden oude systematiek    
0 

 

 
0 

 
0 

 
100.000 

 
126.000 

Kwaliteit (nieuwe systematiek)  
 (1% extra groei vanaf 2023) 

        € 53.450 

      

Totaal     100.000 179.450 

 

In het basisscenario zijn er drie knoppen om aan te draaien.  

 

Knop 1 – basis uitgangspunt: planmatige vernieuwing onderwijsgebouwen  

Conform samenwerkingsafspraken met de schoolbesturen, in plaats van een jaarlijkse cyclus met 

incidentele uitgaven (pieken in begroting), naar structurele meerjarige planmatige afspraken. 

Om te voldoen aan de zorgplicht is een jaarlijkse verhoging van 1% van het budget voor 

onderwijshuisvesting nodig. Dit komt door aanvullende wettelijke eisen. Deze verhoging is door o.a. het 

samenvoegen van scholen in één gebouw en doordat scholen ook zelf gaan investeren gereduceerd van 

3% naar 1%. 

 Besparing: reeds in voorstel opgenomen van 3% > 1% 

 Effect: minder aanvullend budget nodig, functionele en kwalitatieve huisvesting voor het onderwijs, 

schoolbesturen hebben inzicht/zekerheid over jaar van (ver)nieuwbouw. 

 Risico: Terugval naar bestaand ad-hoc beleid, waarbij incidenteel krediet aan de raad gevraagd wordt, 

geen financiële zekerheiden/strategisch beleid, geen zekerheid voor schoolbesturen, afstemming 

onderhoud niet mogelijk, bereidwilligheid schoolbesturen te investeren, reeds gemaakte 

samenwerkingsafspraken kunnen niet nageleefd worden.  

 

Knop 2: kwaliteit boven wettelijk minimum 

De huisvesting moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. BENG (Bijna 

Energiezuinig Gebouw) wordt in 2018 geïmplementeerd in het Bouwbesluit en is het wettelijk minimum. In 

de bestaande nieuwbouwprojecten onderwijs is extra kwaliteit toegevoegd voor en hoger niveau Frisse 

Scholen, inbraak- en brandwerendheidsvoorzieningen (Risk Management Onderwijs Programma). Met de 

schoolbesturen is voor de toekomst een kwaliteitsniveau besproken dat goed onderwijs faciliteert en goed 

exploitabel is. Met deze knop wordt dat ambitieniveau terug gebracht naar de basis. 

 Besparing: 0,05 

 Effect: beperkt niveau frisse scholen, gevolgschade door minder veiligheidsmaatregelen. 

 Risico: niet kunnen voldoen aan wettelijke minimum 

 

Knop 3: verlengde levensduur 

De onderwijsgebouwen worden gerealiseerd met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Met deze knop wordt 

de afschrijvingstermijn bij de realisatie van nieuwe gebouwen naar 45 jaar gebracht.  

 Besparing: 0,1 

 Effect: onderhoudsperiode voor de scholen wordt langer en de kosten hoger 

 Risico: meerkosten scholen 



 

  



 



4. Toelichting op het plusscenario 

 
Het plusscenario is aanvullend op het basisscenario en biedt de mogelijkheid om ook middelen te 
reserveren voor investeringen in duurzaamheid en inclusie.  Hiervoor moet het te reserveren bedrag 
jaarlijks extra verhoogd worden met 1% voor duurzaamheid en 1% voor inclusie vanwege aanvullende 
functionele eisen aan de bouw.  Ook hier geldt dat de bedragen de komende 5 jaar te overzien zijn maar 
wilt u dat daadwerkelijk deze investeringen plaatsvinden dan zal ook na 2023 deze percentages moeten 
worden aangehouden. In de bijlage kunt u zien wat dat betekent voor de komende 40 jaar.  Daarbij wel de 
kanttekening dat het van belang is om deze investeringsschema’s iedere 5 jaar te herijken omdat nieuwe 
verplichtingen mogelijk meer middelen vergen maar ook dat huidige inschattingen juist minder middelen 
vergen omdat benodigde technologie goedkoper beschikbaar komt en eisen met betrekking tot inclusie en 
duurzaamheid steeds meer onderdeel worden van de reguliere bouwkosten.  
 
  

Onderwijshuisvesting  2019 2020 2021 2022 2023 

            

Duurzaamheid (1% groei extra vanaf 2019) € 53.450 € 107.435 € 161.959 € 214.028 € 272.649 

Inclusie (1% extra vanaf 2019) € 53.450 € 107.435 € 161.959 € 214.028 € 272.649 

            

Totaal  € 106.900 € 214.870 € 323.918 € 428.056 € 545.298 

      

     
 
De tabel geeft de meerkosten ten opzichte van het basisscenario.  U ziet dat de bedragen snel oplopen 
omdat jaar weer 1% extra nodig is om bij vervanging aan de gewenste eisen te kunnen voldoen. 
 

In het plusscenario zijn er aanvullend aan het basisscenario de volgende knoppen  om aan te draaien. 

 

Knop 4: kwaliteit beleid inclusie 

Woerden wil het vastgestelde inclusie-beleid implementeren in de onderwijshuisvesting. Dit betekent dat er 

aanvullende functionele eisen aan het gebouw gesteld worden om de scholen toegankelijk te maken voor 

alle kinderen. De gemeente is met de schoolbesturen in overleg welke maatregelen er doorgevoerd moeten 

worden bij de huisvesting. Uitvoering van dit beleid leidt tot hogere bouwkosten. 

 Investering: 1% (indicatie bij totale invoer) 

 Effect: voorbeeldfunctie vanuit de gemeente is (minder sterk), (niet) alle kinderen hebben een vrije 

schoolkeuze 

 Risico: nog onbekend, gemeentelijke beleid rondom inclusie moet nog worden vastgesteld 

 

Knop 5: kwaliteit beleid duurzaamheid 

Woerden heeft de ambitie om in 2030 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Een extra inspanning is nodig 

om van BENG naar ZENG (Zeer Energieneutraal Gebouw) te gaan. Een klimaatneutraal gebouw gaat 

verder dan alleen het energieverbruik. Ook de CO2 uitstoot van materialen moet klimaatneutraal zijn. Dit 

kan bereikt worden door het invoeren van Circulair Bouwen van onderwijsgebouwen. Uitvoering van dit 

beleid leidt tot hogere bouwkosten. 

 Investering: 1% (indicatie bij totale invoer zonder mogelijke opbrengsten) 

 Effect: (negatief) effect op duurzaamheidsbeleid in de gemeente 

 Risico: De doelstelling klimaatneutraal 2030 wordt niet gehaald 
 



 
  



5. Toelichting op het minscenario 

 
Het min-scenario is voor onderwijshuisvesting niet realistisch.  Het huidige bedrag in de begroting is immers 
nu al te weinig voor exploitatie en vervanging huidige schoolgebouwen Een optie kan zijn uitstel van 
investeringen op de korte termijn. Dit betekent echter meerkosten in latere jaren. Het meest recentelijke 
voorbeeld in Woerden is het uitstellen van scholenbouw Kamerik (Wijde Blik).  Uitstel heeft echter ook geen 
financieel effect op de begroting voor de komende 5 jaar.  
 
Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht. Door deze zorgplicht ontstaat er een 
afhankelijkheidsrelatie.  Het onderwijs draagt bij aan de totale kosten. Iedere besparing aan onze kant 
zullen zij ook doorvoeren en komt per saldo weer bij ons terecht.  
 
Dat wij geen financieel minscenario presenteren wil niet zeggen dat wij niet kritisch met de benodigde 
investeringen omgaan.  De scholen werken bijvoorbeeld intensief samen wat betreft (verdeling) van aanbod 
van aantal leerlingen, terugdringen van leegstand en het samenvoegen van locaties.  Elke vijf jaar worden 
daarnaast de ramingen herzien op basis van de leerlingenprognoses maar ook bijvoorbeeld ontwikkelingen 
in de bouwkosten, benodigde onderwijsfaciliteiten etc. 

  



BIJLAGE 1: Diverse Indexen 

 

       

           2018 2019 2020 2021 
   

    
  

   
    

  
 Kapitaallasten gebouwen 

 
3.688.762,26 3.973.506,79 3.955.874,83 4.002.399,15 

   
    

  
 Rente grond 

 
323.688,78 323.688,78 323.688,78 323.688,78 

   
    

  
 Overige kosten 

 
1.047.775,00 1.047.775,00 1.047.775,00 1.047.775,00 

   
    

  
 TOTAAL 

 
5.060.226,04 5.344.970,57 5.327.338,61 5.373.862,93 

             
 

       

  
Index 

Nw 
wetgeving Inclusie Duurzaam 

 Index 
 

2% 2% 2% 2% 
 Nieuw beleid 

  
1% 1% 1% 

 Inclusie 
   

1% 1% 
 Duurzaamheid 

    
1% 

 Totaal 
 

2% 3% 4% 5% 
 

       Jaar 
      2018 
 

5.060.226,04 5.060.226,04 5.060.226,04 5.060.226,04 
 2019 

 
5.161.430,56 5.212.032,82 5.262.635,08 5.313.237,34 

 2020 
 

5.264.659,17 5.368.393,81 5.473.140,48 5.578.899,21 
 2021 

 
5.369.952,36 5.529.445,62 5.692.066,10 5.857.844,17 

 2022 
 

5.477.351,40 5.695.328,99 5.919.748,75 6.150.736,38 
 2023 

 
5.586.898,43 5.866.188,86 6.156.538,70 6.458.273,20 

 2024 
 

5.698.636,40 6.042.174,52 6.402.800,25 6.781.186,86 
 2025 

 
5.812.609,13 6.223.439,76 6.658.912,26 7.120.246,20 

 2026 
 

5.928.861,31 6.410.142,95 6.925.268,75 7.476.258,51 
 2027 

 
6.047.438,54 6.602.447,24 7.202.279,50 7.850.071,44 

 2028 
 

6.168.387,31 6.800.520,66 7.490.370,68 8.242.575,01 
 2029 

 
6.291.755,05 7.004.536,28 7.789.985,50 8.654.703,76 

 2030 
 

6.417.590,15 7.214.672,37 8.101.584,92 9.087.438,95 
 2031 

 
6.545.941,96 7.431.112,54 8.425.648,32 9.541.810,89 

 2032 
 

6.676.860,80 7.654.045,91 8.762.674,25 10.018.901,44 
 2033 

 
6.810.398,01 7.883.667,29 9.113.181,22 10.519.846,51 

 2034 
 

6.946.605,97 8.120.177,31 9.477.708,47 11.045.838,83 
 2035 

 
7.085.538,09 8.363.782,63 9.856.816,81 11.598.130,78 

 2036 
 

7.227.248,85 8.614.696,11 10.251.089,48 12.178.037,31 
 2037 

 
7.371.793,83 8.873.136,99 10.661.133,06 12.786.939,18 

 2038 
 

7.519.229,71 9.139.331,10 11.087.578,39 13.426.286,14 
 2039 

 
7.669.614,30 9.413.511,03 11.531.081,52 14.097.600,45 

 2040 
 

7.823.006,59 9.695.916,36 11.992.324,78 14.802.480,47 
 2041 

 
7.979.466,72 9.986.793,86 12.472.017,77 15.542.604,49 

 



2042 
 

8.139.056,05 10.286.397,67 12.970.898,48 16.319.734,72 
 2043 

 
8.301.837,17 10.594.989,60 13.489.734,42 17.135.721,45 

 2044 
 

8.467.873,92 10.912.839,29 14.029.323,80 17.992.507,53 
 2045 

 
8.637.231,40 11.240.224,47 14.590.496,75 18.892.132,90 

 2046 
 

8.809.976,02 11.577.431,20 15.174.116,62 19.836.739,55 
 2047 

 
8.986.175,54 11.924.754,14 15.781.081,29 20.828.576,52 

 2048 
 

9.165.899,06 12.282.496,76 16.412.324,54 21.870.005,35 
 2049 

 
9.349.217,04 12.650.971,67 17.068.817,52 22.963.505,62 

 2050 
 

9.536.201,38 13.030.500,82 17.751.570,22 24.111.680,90 
 2051 

 
9.726.925,41 13.421.415,84 18.461.633,03 25.317.264,94 

 2052 
 

9.921.463,91 13.824.058,32 19.200.098,35 26.583.128,19 
 2053 

 
10.119.893,19 14.238.780,06 19.968.102,28 27.912.284,60 

 2054 
 

10.322.291,06 14.665.943,47 20.766.826,38 29.307.898,83 
 2055 

 
10.528.736,88 15.105.921,77 21.597.499,43 30.773.293,77 

 2056 
 

10.739.311,61 15.559.099,42 22.461.399,41 32.311.958,46 
 2057 

 
10.954.097,85 16.025.872,41 23.359.855,38 33.927.556,38 

 2058 
 

11.173.179,80 16.506.648,58 24.294.249,60 35.623.934,20 
 

        

 

 

 


