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gevraagd besluit 

 

1. het college op te dragen om op basis van het bijgaande concept voor 
onbepaalde tijd een Vaststellingsovereenkomst Onderwijshuisvesting 
aan te gaan met de (10) betrokken schoolbesturen; 

2. het bijgaande Integraal Huisvestings Plan (IHP) 2019-2033 vast te 
stellen; 

3. in te stemmen met het vormen van een reserve onderwijshuisvesting 
vanaf 2022; 

4. het budget ad € 5.445.984 voor onderwijshuisvesting, dat nu geraamd is 
voor 2022, vanaf 2023 jaarlijks met gemiddeld 1% te verhogen (het zgn. 
basisscenario) en deze verhoging jaarlijks toe te voegen aan de reserve 
onderwijshuisvesting; 

5. de geraamde lasten onderwijshuisvesting in de meerjarenbegroting 
2019-2022 ad € 100.000 - afkomstig uit het coalitieprogramma - voor 
zover niet uitgegeven toe te voegen aan de reserve 
onderwijshuisvesting; 

6. het college op te dragen om bij elk scholenbouwproject samen met het 
schoolbestuur op basis van een business-case te onderzoeken of extra 
investeringen verantwoord zijn in "duurzaamheid" en/of "In Woerden 
doet iedereen mee" (het zgn. plusscenario); 

7. het budget voor onderwijshuisvesting jaarlijks te indexeren conform de 
systematiek van de gemeentebegroting; 

8. de betreffende vrijvallende kapitaalslasten vanaf 2023 te hergebruiken 
voor de vernieuwing van de huisvesting van het onderwijs en toe te 
voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. 
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debatpunten 

 Structurele verankering ‘iedereen doet mee’ en klimaatneutraliteit in 

overeenkomsten met schoolbesturen (i.p.v. een plusscenario) 

 Meerjarige financiële (bestuursperiode overstijgende) effecten van het 

voorstel  

 Sluiten van overeenkomsten voor onbepaalde tijd vs. bepaalde tijd 

 Sturing van de raad op de reserve 

toezeggingen 

Wethouder Becht zegt toe dat een aantal vragen op een zo kort mogelijke 

termijn wordt beantwoord. Het betreft de volgende zaken: 

 Het budgettaire effect of de impact van het voorstel op de lange termijn; 

 De omvang van het begrip ‘bijna energieneutraal’; 

 De verplichting tot het hanteren de algemene toegankelijkheidseisen en 

klimaateisen in relatie tot het basis- en plusscenario; 

 Het ontbreken van een hardheidsclausule. 

  

 


