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Kennisnemen van 
de stand van zaken met betrekking tot:  
a. de budgetten die op grond van IHP en Vaststellingsovereenkomst beschikbaar zijn voor actuele 
onderwijshuisvestingsprojecten (paragraaf A, tabel 1 t/m 5); 
b. ontwikkelingen rond de financiering van onderwijshuisvestingsprojecten buiten IHP en Vaststellingsovereenkomst om 
(paragraaf B, tabel 6); 
c. de inzet van het krediet "Vernieuwing overige schoolgebouwen" (paragraaf C, tabel 7). 
 
   
 
Inleiding 
 
 
In onze raadsinformatiebrief (RIB) van 12 oktober 2021 hebben wij u geïnformeerd over de (financiële) stand van zaken 
met betrekking tot de nieuwbouw van de Wilhelminaschool en de daarbij behorende tijdelijke huisvesting en over de 
voortgang van de vervolgopdracht Strategische Heroriëntatie, onderdeel onderwijshuisvesting (SH/OHV). In de nu 
voorliggende RIB informeren wij u over: 
- de laatste financiële ontwikkelingen rond de bouw van de Wilhelminaschool en 
- geven wij een financieel overzicht van de overige actuele onderwijshuisvestingsprojecten, inclusief de manier waarop 
met de kosten van deze projecten in de begroting rekening gehouden wordt of kan worden.  
 
Nieuwbouw Wilhelminaschool  
Met betrekking tot de nieuwbouw van de Wilhelminaschool hebben wij in de raadsinformatiebrief van 12 oktober 2021 
onder meer aangekondigd dat de contractvorming met de uitvoerende partij(en) dit najaar zou worden afgerond en dat wij 
bij de vaststelling van het definitieve bouwbudget (na aanbesteding) rekening zouden houden met marktwerking 
(aanbesteding), prijsindex (tot einde werk) en meerwerk (dakisolatie en warmtepomp). Om deze redenen hebben wij het 
eerder beschikbaar gestelde taakstellende budget voor de nieuwbouw verhoogd met een bedrag van € 449.992. Dit 
investeringskrediet wordt gedekt ten laste van het krediet "Vernieuwing overige schoolgebouwen", op welke krediet wij 
hierna nader ingaan. 
 
Overige projecten  
Momenteel wordt niet alleen gewerkt aan de Wilhelminaschool, ook een aantal andere onderwijshuisvestingsprojecten 
(OHV-projecten) verkeren op dit moment in diverse stadia van voorbereiding en uitvoering. In de nu voorliggende 
raadsinformatiebrief geven wij hiervan een totaaloverzicht. Dit overzicht is met name bedoeld om inzicht te geven in de 



manier waarop de financiering van deze projecten in de begroting is verankerd of nog moet worden verankerd. De 
financiële dekking van de benodigde budgetten wordt ten laste gebracht van verschillende investeringskredieten of 
exploitatiebudgetten. Wij maken in het overzicht onder meer onderscheid tussen: 
a. bouwprojecten die gelet op de mate waarin zij gevorderd zijn, onomkeerbaar zijn (Wilhelminaschool en R. de 
Jagerschool); 
b. overige bouwprojecten in het kader van het IHP, waarvan de uitvoering wel-is-waar dringend gewenst is, maar 
waarvoor nog geen formele opdracht is verleend; 
c. projecten die buiten het kader van het IHP vallen.  
 
Bruggebouw Kalsbeek College  
Daarnaast speelt mogelijk het volgende. Medio augustus 2022 loopt het leasecontract voor het zgn. Bruggebouw van het 
Kalsbeek College aan de Jozef Israëlslaan af. Zeer recent verzocht het Kalsbeek College ons om het Bruggebouw ook na 
augustus 2022 te laten staan in verband met een onverwachte toename van het aantal leerlingen. Inwilliging van dit 
verzoek voert de bestaande druk op de beperkte financiële ruimte voor de uitvoering van het IHP verder op. Aan het 
consensusoverleg (*) is daarom gevraagd om begin januari 2022 een advies aan ons college uit te brengen over de 
(financiële) benadering van deze wens. Het advies van het consensusoverleg zal voor ons college leidend zijn bij de 
afwikkeling van het verzoek. De begroting 2022 e.v. lijkt geen ruimte te bieden om het Bruggebouw na medio augustus 
2022 in stand te houden. Een verzoek aan uw raad om voor het behoud van het Bruggebouw nog in 2022 extra middelen 
beschikbaar te stellen, sluiten wij daarom op voorhand niet uit. Aanvullend doen wij u in dat geval een voorstel voor de 
meerjarenraming 2023 e.v. Niettemin zullen deze eventuele extra uitgaven vanaf medio 2022 deel moeten uitmaken van 
de afwegingen, die komend voorjaar plaatsvinden in het kader van de vervolgopdracht Strategische Heroriëntatie, 
onderdeel onderwijshuisvesting. Een besluit over de eventuele instandhouding van het Bruggebouw kan in de tijd gezien 
niet wachten op de eindrapportage vervolgopdracht SH/OHV. 
 
(*) Dit is het wettelijk verplichte "op overeenstemming gericht overleg" (oogo) tussen college en schoolbesturen in 
Woerden. De portefeuillehouder is voorzitter van het overleg. 
 
   
 
Kernboodschap 
 
In paragraaf A informeren wij u over de actuele stand van zaken rond de financiering en de dekking van 11 
onomkeerbare (deel)projecten die voortvloeien uit IHP en Vaststellingsovereenkomst. Concreet gaat het in dit kader om 
de nieuwbouw en de bijbehorende tijdelijke huisvesting voor de Wilhelminaschool (tabel 1 en 2) en de R. de Jagerschool 
(tabel 3 en 4). Voor deze projecten is financiële dekking beschikbaar. 
Aanvullend geven wij in tabel 5 een overzicht van de 5 overige projecten die in het kader van IHP en 
Vaststellingsovereenkomst in voorbereiding zijn, maar waarvoor nog geen opdrachtverlening heeft plaatsgevonden. Voor 
deze projecten is financiële dekking beschikbaar, maar deze is zeer waarschijnlijk onvoldoende. Met deze projecten kan 
worden ingespeeld op de resultaten die van de vervolgopdracht SH/OHV worden verwacht. 
 
In paragraaf B informeren wij u in tabel 6 over de (financiële dekking van) 6 projecten, die niet onder IHP en 
Vaststellingsovereenkomst vallen. Financiële dekking is gedeeltelijk beschikbaar (zie nader tabel 6). Deze projecten 
kunnen geen rol spelen in de afwegingen die in het kader van de vervolgopdracht SH/OHV worden gemaakt.  
 
In paragraaf C geven wij een overzicht van de projecten en projectonderdelen die ten laste van het zogeheten krediet 
"Vernieuwing overige schoolgebouwen" worden gefinancierd (tabel 7). In de jaren 2020 tot en met 2022 komt hiervoor in 
totaal 5 miljoen euro beschikbaar. Op 1 januari 2022 bedraagt het positieve saldo  € 1.823.136. Ons voornemen is dit 
saldo in te zetten voor de actuele (deel)projecten, die onder IHP en Vaststellingsovereenkomst vallen en waaraan nog 
geen budget is toegekend (zie paragraaf A, tabel 3, nr 9 (onomkeerbaar) en tabel 5, nrs. 1 tot en met 5 (niet 
onomkeerbaar), 
 
Zoals gezegd voorzien wij dat genoemd budget van € 1.823.136 voor laatst bedoelde 5 projecten niet toereikend zal zijn. 
Nadere afwegingen rond prioritering en financiering zullen daarom plaatsvinden in het kader van de eerder genoemde 
vervolgopdracht SH/OHV. De eindrapportage van deze vervolgopdracht wordt eind maart 2022 opgeleverd. Als er extra 
middelen nodig zijn, loopt dit altijd via een voorstel aan uw raad of via een van de P&C-producten. 
 
 
A. Overzicht budgetten en dekking van OHV-projecten, die onder IHP en Vaststellingsovereenkomst vallen (tabel 
1 t/m 5)  
 
   



Nr. Omschrijving Toegekend 
budget  

Dekking  

 
 
Tabel 1 - Nieuwbouw Wilhelminaschool  
   
1 Voorbereidingskrediet € 300.000 t.l.v. krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen 

2 Taakstellend budget basisscenario (voor aanbesteding en 
nog zonder prijsindex tot einde werk)            

€ 3.700.000 toegekend bij programmabegroting 2021 en 2022; bij 
beschikking is € 3.772.000 toegekend 

3 Aanvullend budget basisscenario (na aanbesteding en 
met prijsindex tot einde werk en met meerwerk)    

€ 449.992 t.l.v. krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen 

4 Plusscenario inclusie en duurzaamheid              € 47.000 t.l.v. de algemene middelen  

5 Sloop oudbouw en bouwrijp maken bestaande locatie     € 310.787 t.l.v. krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen       

  Totaal € 4.807.779   

 
 
Tabel 2 - Tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool  
   

6 Plaatsing en verwijdering en maandelijkse huur € 857.061 t.l.v. de exploitatiebegroting 2021 t/m 2023 

 
 
Tabel 3 - Nieuwbouw R. de Jagerschool    
7 Taakstellend budget basisscenario (voor aanbesteding 

en nog zonder prijsindex tot einde werk) 
€ 2.500.000 toegekend bij programmabegroting 2016 en 2017 

8 Aanvullend budget basisscenario (i.v.m. aanpassing 
prijspeil vanaf 2016,  toename oppervlakte nieuwbouw 
door stijging aantal leerlingen, sloop oudbouw en 
bouwrijp maken bestaande locatie) 

€ 636.615 t.l.v. krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen  

9 Aanvullend budget basisscenario (na aanbesteding, met 
prijsindex tot einde werk en met evt. meerwerk) 

p.m. t.l.v. krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen  

1
0 Plusscenario inclusie en duurzaamheid p.m. t.l.v. de algemene middelen 

  Totaal € 3.136.615   

 
 
Tabel 4 - Tijdelijke huisvesting R. de Jagerschool  
   

11 Plaatsing en verwijdering en maandelijkse huur € 580.000 cfm. collegebesluit gereserveerd in de exploitatiebegroting 
2021 t/m 2024; beschikking wordt afgegeven na ontvangst 
van een Plan van Aanpak 

 
 
Tabel 5 - Te reserveren voor de overige projecten die in voorbereiding zijn   
   



1 Vernieuwing/instandhouding dependance Scholencluster 
Harmelen (oudbouw De Horizon) 

n.t.b. t.l.v. krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen (raming 
minimaal € 240.500 incl. B.T.W., sloop oudbouw en 
aanhelen schoolplein)  

        

2 Vernieuwing gymzaal Coba Ritsemastraat van het 
Kalsbeek College 

n.t.b. t.l.v. krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen (raming 
minimaal € 825.149 incl. B.T.W., maximaal 1 mln. euro 
incl. B.T.W. 

        

3 Bijdrage subsidies verbetering corona-gerelateerde 
ventilatie (SUVIS) Kalsbeek College (2x), Jan de 
Bakkerschool en De Schakel 

n.t.b. t.l.v. krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen (nog niet 
geraamd) 

        

4 Optie: vestiging nieuwe SO/VSO-school n.t.b. onderzoek naar haalbaarheid is gaande 

        

5 Behoud Bruggebouw Kalsbeek College na 1 augustus 
2022 

n.t.b. Begin januari 2022 zal het consensusoverleg een advies aan 
ons college uitbrengen over de (financiële) benadering van 
deze wens 

 
 
 
B. Overzicht budgetten en dekking van OHV-projecten, die niet onder IHP en Vaststellingsovereenkomst 
vallen  
 
 
Tabel 6 - Projecten die niet via IHP en Vaststellingsovereenkomst gefinancierd worden  
   

1 Vernieuwing brandalarm- en inbraakalarminstallaties n.t.b. in 2017-2021 is € 500.000 beschikbaar gesteld; wellicht in 
2023 extra krediet nodig 

2 Scholencluster Kamerik   Er is een tekort doordat oorspronkelijk een bedrag van € 
822.449 aan grondopbrengsten (GREX) kon worden 
aangemerkt als dekking. Op basis van de huidige wet- en 
regelgeving mogen er vanuit de GREX echter geen gelden 
meer aan het krediet worden toegevoegd. Gewerkt wordt 
aan een voorstel, waarbij dit budgetneutraal wordt 
hersteld.  

3 Brandveiligheid Minkema College, vestiging 
Minkemalaan 

€ 170.000 tekort van € 17.298 melden bij de jaarrekening. 

4 Constructiefout brandveiligheid Minkema College, 
vestiging Steinhagenseweg 

n.t.b. t.l.v. de algemene middelen; in de risicoparagraaf wordt 
rekening gehouden met een uitgave van maximaal 1,5 mln. 
euro 

5 Constructiefout dak Margrietschool, incl. tijdelijke 
huisvesting 

€ 3.053.017 waarvan € 799.288 t.l.v.  een exploitatiebudget (tijdelijke 
huisvesting) en € 2.253.729 t.l.v. een investeringskrediet 
(herstel dak); van het inmiddels afgesloten 
exploiatiebudget is een bedrag van € 230.000 
teruggevloeid naar de algemene middelen.  



6 Aankoop grond Middelland t.b.v. een basisschool  en 
eventuele andere maatschappelijke voorzieningen, 
waaronder een sporthal 

n.t.b. t.l.v. de algemene middelen 

7 Sloop en bouwrijp maken grond Wilhelminaschool n.t.b. mogelijk is een gedeelte van het beschibaar gestelde 
bedrag van € 310.787 twee maal in mindering gebracht op 
het krediet Vernieuwen overige schoolgebouwen. Als dit 
zo is, is correctie noodzakelijk en dient dit bedrag alsnog 
aan genoemd krediet te worden toegevoegd.  

 
 
 
C. Overzicht besteding, reservering en restant investeringskrediet "Venieuwing overige 
schoolgebouwen"  
 
 
Tabel 7 - Opbouw en besteding krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen  
   

  Krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen     

1 Toevoeging Programmabegroting 2020-2023 2.000.000   

2 Naar Wilhelminaschool -940.000  inclusief voorbereidingskrediet nieuwbouw ad € 300.000 

3 Naar R. de Jagerschool -500.000   

4 Naar Scholencluster Kamerik -560.000   

5 Toevoeging Programmabegroting 2021-2024 1.000.000   

6 Naar R. de Jagerschool -636.615   

7 Toevoeging restant sporthal Essenlaan 220.530   

8 

Collegebesluit Sloop en bouwrijpmaken 
Wilhelminaschool D/21/021634 

-310.787 

  

9 
Collegebesluit meerkosten Wilhelminaschool 
D/21/041080 

-449.992 
wordt geboekt in 2022 

10 Toevoeging Programmabegroting 2022-2025 2.000.000   

  Saldo 1.823.136   

   
 
   
 
Financiën 
 
Zie bovenstaande tabellen. 
 
   
 
Vervolg 
 
Niet van toepassing. 
 
   
 



Bijlagen 
 
1. Raadsinformatiebrief D/21/035113 van 12 oktober 2021, "Stand van zaken nieuwbouw en tijdelijke huisvesting 
Wilhelminaschool, mede in relatie tot de vervolgopdracht Strategische Heroriëntatie, onderdeel onderwijshuisvesting 
(SH/OHV)". 


