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Kennisnemen van 
 
de stand van zaken met betrekking tot: 
a. de nieuwbouw voor de Wilhelminaschool aan de Oostsingel; 
b. de tijdelijke huisvesting voor de Wilhelminaschool aan het Thijssepad; 
c. de vervolgopdracht Strategische Heroriëntatie, onderdeel onderwijshuisvesting (SH/OHV). 
 
   
 
Inleiding 
 
Met de nu voorliggende raadsinformatiebrief reageren wij tevens op de nog openstaande moties en toezeggingen over de 
nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting van de Wilhelminaschool, namelijk: 
a. T-456: RIB melden hogere kosten aan de IHP-partners (zie bijlage); 
b. T-473 en M-125: Motie proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool (zie bijlage). 
 
Beide onderwerpen hebben een nauwe relatie met de vervolgopdracht Strategische Heroriëntatie (SH), onderdeel 
onderwijshuisvesting (OHV), reden waarom wij van de gelegenheid gebruik maken u ook over dit onderwerp te 
informeren.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
 
 1. Nieuwbouw Wilhelminaschool aan de Oostsingel  
 
Dit onderwerp heeft een relatie met T-456. 
 
Kort na de politieke avond van 12 november 2020 heeft de portefeuillehouder u door middel van een memo toegelicht 
hoe het door ons college beschikbaar gestelde taakstellend budget basiscenario nieuwbouw Wilhelminaschool is 
opgebouwd (memo bijgevoegd). 



  
Op 29 maart 2021 heeft het zgn. consensusoverleg tussen college en schoolbesturen plaatsgevonden. In dit overleg is 
uitgebreid gesproken over de vervolgopdracht SH/OHV (zie hierna onder 3). De toenemende kosten van de lopende 
OHV-projecten - waaronder de Wilhelminaschool - en de gevolgen hiervan voor volgende projecten maken uitdrukkelijk 
deel uit van de in gezamenlijk overleg vastgestelde opdrachtformulering voor de vervolgopdracht. Met deze 
vervolgopdracht wordt de afgesproken 5-jaarlijkse evaluatie van het van Integraal Huisvestingsplan (IHP) naar voren 
gehaald. Dit past binnen de afspraak dat gemeente en schoolbesturen bij veranderende omstandigheden met elkaar in 
gesprek gaan over de consequenties voor de bestaande afspraken.  
 
De nieuwbouw voor de Wilhelminaschool start in januari 2022 en wordt opgeleverd voorjaar 2023 (bron: planning 
bouwheer SPCO Groene Hart). 
 
Aan de bouwheer worden de volgende taakstellende budgetten beschikbaar gesteld (raming):  

  basisscenario                  €  3.772.000 (collegebesluit; nader toegelicht in de eerder genoemde memo) 
  plusscenario                    €       47.000 (raadsbesluit van 13 oktober 2020, 20R.00911 en 20R.00912) 
  sloop en bouwrijpmaken €     310.787 (collegebesluit; zie hierna onder 2) 

De aanbestedingsprocedure voor het werk en de contractvorming met de uitvoerende partij(en) worden dit najaar 
afgerond. Bij de vaststelling van het definitieve budget houden wij niet alleen rekening met de actuele bouwkosten-index, 
maar ook met onvoorziene uitgaven in verband met:  

  meerwerk dakisolatie (aanvullende eisen verzekeraars bij de plaatsing van zonnepanelen) en 
  meerwerk alternatieve locatie en/of alternatieve voorziening warmtepomp (in verband met bezwaren van 

omwonenden).  

Gelet op zowel marktwerking als meerwerk is er een risico dat de werkelijke kosten van de nieuwbouw hoger zullen zijn 
dan de geraamde taakstellende budgetten. Wij zullen hier te allen tijde intensief met het schoolbestuur over in contact 
blijven.  
 
Om juridische redenen hebben wij de eigen bijdrage van het schoolbestuur tijdelijk opgeschort. De eigen bijdrage wordt 
medio 2022 opnieuw vastgesteld aan de hand van de nieuwe afspraken die hierover gemaakt zullen worden in het 
vervolgtraject SH/OHV. 
 
 
2. Tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool aan het Thijssepad  
 
Dit onderwerp heeft een relatie met T-473 en M-125. 
 
Op 6 april 2021 hebben wij een besluit genomen over de definitieve locatie voor de tijdelijke huisvesting aan het 
Thijssepad. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, het werk is gegund en de ingebruikname is voorzien op de 
eerste schooldag na de herfstvakantie van dit jaar (bron: bouwheer SPCO Groene Hart). 
 
Aan de bouwheer wordt op basis van een raming in de jaren 2021 tot en met 2023 een taakstellend budget beschikbaar 
gesteld van in totaal € 857.061,36 (collegebesluit). Het definitieve budget stellen wij later dit jaar vast.  
 
In het door uw raad in 2018 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan worden alle nieuwe uitgaven voor 
onderwijshuisvesting in 42 jaar afgeschreven. Inmiddels staat vast dat deze methodiek voor de kosten van tijdelijke 
huisvesting niet langer is toegestaan; deze kosten moeten voortaan ten laste van een exploitatiebudget gebracht worden. 
Om dit mogelijk te maken heeft u op 24 juni 2021 met de vaststelling van de voorjaarsnota de daarvoor 
bestemde begrotingswijziging goedgekeurd. Op grond van deze wijziging is een bestaand OHV-
investeringskrediet afgeraamd ten gunste van de ophoging en herverdeling van een bestaand OHV-
exploitatiebudget. Ook de gevolgen van dit onderdeel worden als aandachtspunt meegenomen in de vervolgopdracht 
SH/OHV. 
 
De zoektocht naar een geschikte locatie voor de tijdelijke huisvesting heeft zowel in- als extern enige turbulentie 
veroorzaakt. Reden waarom wij op verzoek van uw raad onderzoek hebben toegezegd naar onder meer oorzaak en 
oplossingsrichting, om herhaling in de toekomst te voorkomen. Het onderzoek wordt intern verricht, levert tevens input 
voor het actuele directieplan en behelst een viertal stappen, namelijk:  

  Interviews met betrokken in- en externe partijen (inhoudelijk en bestuurlijk betrokkenen, schoolbestuur en 
omwonenden); 

  Van leerpunten naar concrete verbeterpunten; 
  Terugkoppeling naar uw raad (voorlopige planning: 16 december 2021); 



  Lessen voor de organisatie (aanpassing procesbeschrijvingen en beslisboom). 

 
3. Vervolgopdracht Strategische Heroriëntatie, onderdeel onderwijshuisvesting (SH/OHV).  
 
Om deze opdracht vorm te kunnen geven, is in overleg met het consensusoverleg een voorbereidingsgroep ingesteld, 
bestaande uit deskundigen van zowel gemeente als schoolbesturen. De voorbereidingsgroep zal worden aangestuurd 
door een extern bureau. Hiervoor zijn 3 partijen uitgenodigd en 2 inschrijvingen ontvangen. De opdracht is gegund aan 
ICS Adviseurs. De voorbereidingsgroep adviseert aan het consensusoverleg, dat op haar beurt ons college adviseert. De 
eindrapportage wordt eind eerste kwartaal 2022 verwacht.  
Naast een onderzoek naar mogelijke financiële ombuigingen, wordt in het onderzoek onder meer de financiële invloed 
van een aantal recente nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht, waaronder:  

  juridische houdbaarheid eigen bijdrage schoolbesturen; 
  overheveling bekostiging tijdelijke huisvesting van investeringskrediet naar exploitatiebudget; 
  toename OHV-uitgaven; 
  financiele last herstel constructiefouten; 
  voortschrijdend inzicht rond prioritering.  

Wij signaleren dat er door diverse oorzaken een toenemende druk ontstaat op het onderwijshuisvestingsbudget, dat de 
komende jaren beschikbaar is. Dit staat haaks op het streven van uw raad om de uitgaven voor deze portefeuille de 
komende jaren zo mogelijk juist te beperken. Om binnen de financiële afspraken van de Vaststellingsovereenkomst 
onderwijshuisvesting van 1 januari 2019 te kunnen blijven, voorzien wij wel een inhoudelijke bijstelling van het IHP en 
hiervoor starten wij het overleg. 
 
 
 
  
 
   
 
Financiën 
 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Vervolg 
 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Bijlagen 
1. T-456; motie van 26 november 2020 inzake Melden hogere kosten nieuwbouw Wilhelminaschool aan IHP Partners van 
de fractie van Woerden voor Democratie (D/21/036657). 
2. T-473 en M-125; motie van 18 en 25 maart 2021 inzake Proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool van de fractie 
van ChristenUnie/SGP (D/21/036658). 
3. Bijlage bij T-473 en M-125; chronologisch feitenrelaas van 9 maart 2021 inzake proces tijdelijke huisvesting 
Wilhelminaschool (D/21/036659). 
4. Memo Verschilanalyse taakstelling budget basisscenario nieuwbouw Wilhelminaschool (D/21/036660). 



 
 

Motie Melden hogere kosten nieuwbouw Wilhelminaschool aan IHP* Partners 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 november 2020, gehoord de 

beraadslaging betreffende het raadsvoorstel Plusscenario Nieuwbouw Wilhelminaschool 

(20R.00911), 

Constaterende dat: 

• De Wilhelminaschool de eerste school is waarvan de nieuwbouwplanning is gestart na de 

inwerkingtreding van het Integraal Huisvestingsplan* (IHP) 2019-2033; 

• Er in dat IHP in 2018 van is uitgegaan dat de nieuwbouw van de Wilhelminaschool in totaal € 

2.666.192,-- zou kosten (waarvan € 2.495.792,-- voor de gemeente Woerden); 

• Er in voorliggend raadsvoorstel in de inleiding op pagina 1 wordt vermeld dat de gemeente 

Woerden eind mei 2020, een taakstellend budget van € 3.772.000,-- voor de nieuwbouw van 

de Wilhelminaschool, beschikbaar heeft gesteld. 

Overwegende dat: 

• De geraamde kosten van de nieuwbouw van de Wilhelminaschool sinds 2018 met minimaal 

1.1 miljoen euro zijn toegenomen; 

• Het IHP uitgaat van een jaarlijks indexering gebaseerd op de Consumenten Prijs Index; 

• De toename in de geraamde kosten van de nieuwbouw van de Wilhelminaschool aanzienlijk 

hoger ligt dan als gevolg van de indexering verwacht mag worden; 

• Er vanaf 2022 een reserve onderwijshuisvesting wordt gevormd en het budget 

onderwijshuisvesting (€ 5.445.984,--) vanaf 2023 jaarlijks wordt verhoogd met 1%; 

• Onderaan pagina 6 van raadsvoorstel 18R.00435 (Toekomstige Organisatie en Financiering 

Onderhuisvesting (HEVO-traject)) onder het kopje “Financiële gevolgen van dit besluit” staat: 

“Uit het HEVO-onderzoek blijkt het budget voor onderwijshuisvesting – bij gelijkblijvende 

prijzen – jaarlijks zal moeten stijgen om aan de veranderende onderwijskundige inzichten en 

toenemende wettelijke eisen te kunnen voldoen; 

• In de Vaststellingsovereenkomst onderwijshuisvesting gemeente Woerden in Artikel 5, Lid 3 

staat dat bij veranderende omstandigheden gemeente en schoolbesturen met elkaar in 

gesprek gaan over de consequenties voor de gemaakte afspraken; 

• In hetzelfde Artikel 5, lid 1 en 2 staat dat er jaarlijks een Consensusoverleg tussen gemeente 

en schoolbesturen plaatsvindt en dat overleg op initiatief van de gemeente Woerden, 

jaarlijks in de maand Maart georganiseerd wordt. 

Verzoekt het college: 

• Uiterlijk in de maand maart van 2021 een consensusoverleg tussen gemeente en 

schoolbesturen te organiseren; 

• De schoolbesturen daarbij te informeren dat het eerste project dat volledig onder de 

Vaststellingsovereenkomst onderwijshuisvesting gemeente Woerden en het raadsbesluit 

“Toekomstbestendige Organisatie en Financiering Onderhuisvesting (HEVO-traject)” tot 

stand komt (Nieuwbouw Wilhelminaschool), aanzienlijk duurder is dan is geraamd in 2018; 

• Met de schoolbesturen te overleggen wat de consequenties van dergelijke overschrijdingen 

zijn op de haalbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan 2019-2033; 



 
 

• De gemeenteraad uiterlijk aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 te informeren 

over de reactie van de schoolbesturen op de financiële gevolgen van dit eerste volledige 

project binnen het IHP. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens, 

Woerden voor Democratie, Reem Bakker 

 



  
 

1 van 2 

Motie vreemd – Proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 maart 2021,  

 

constaterende dat: 

1. het naar aanleiding van de nieuwbouw van de Wilhelminaschool noodzakelijk is een 

locatie te zoeken voor tijdelijke huisvesting voor de school;  

2. hierover op 25 juni 2019 een eerste overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente 

en de onderwijsstichting SPCO waarbij een eerste verkenning is gedaan van mogelijke 

locaties voor de tijdelijke huisvesting; 

3. er nu, anderhalf jaar na het eerste overleg, nog altijd geen besluit is genomen door het 

college over de locatiekeuze voor de tijdelijke huisvesting, waardoor de planning van de 

nieuwbouw in de knel komt en de kosten mogelijk oplopen; 

4. de fractie van Woerden voor Democratie over dit proces schriftelijke vragen heeft 

gesteld, waarop het college op 3 maart heeft geantwoord. Deze beantwoording laat een 

ander beeld van de communicatie zien dan het bijgevoegde feitenrelaas; 

5. het feitenrelaas een overzicht laat zien van een stroperig proces, waarin vanuit de 

gemeente slecht is gecommuniceerd met de belanghebbenden, diverse toezeggingen 

niet zijn nagekomen en inefficiënt is gehandeld. 

 

overwegende dat:  

1. het belangrijk is dat de gemeente betrouwbaar en adequaat handelt;  

2. er in de afgelopen maanden diverse voorbeelden zijn van situaties waarin de gemeente 

slecht heeft gecommuniceerd met inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Denk 

daarbij aan de situatie rond de Oostdam en de aanleg van de busbaan aan de 

Stationsweg;  

3. het van groot belang is dat het college eindelijk tot een definitief besluit komt over de 

tijdelijke huisvesting van de Wilhelminaschool. 

  

verzoekt het college: 

1. zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 6 april, een definitief besluit over de tijdelijke 

huisvesting te nemen, waardoor de planning kan worden gehaald; 

2. de belanghebbenden, met de raad in kopie, periodiek te informeren over de 

totstandkoming van het definitieve besluit en het vervolgtraject tot aan de realisatie van 

de tijdelijke huisvesting; 

3. de raad in juni 2021 een reflectieverslag van dit proces aan te bieden, waarbij in wordt 

gegaan op de communicatie met en SPCO en andere belanghebbenden en op de 

rolverdeling tussen verschillende teams en portefeuilles en waarbij op basis van 

leermomenten concrete verbeterpunten worden aangegeven. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21008314-Beantwoording-vragen-Woerden-voor-Democratie-Stand-van-zaken-tijdelijke-huisvesting-en-nieuwbouw-Wilhelminaschool.pdf


  
 

2 van 2 

 

Bijlage: 

1. Chronologisch feitenrelaas proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool; 

 







nodig is. 
 
De begeleidende mail eindigt met de opmerking dat na de keuze van SPCO 2 
tot 3 weken nodig zijn om deze te laten bevestigen door het College van 
B&W. 

30 10-9-2020  geeft op verzoek van  reactie op de matrix waarin  zich verbaast over 
de gemeentelijke zorg omtrent allerlei invloedsfactoren (t/m de aanwezigheid 
van de rugstreeppad..) maar niemand die zich heeft afgevraagd of het 
allemaal technisch wel mogelijk is.  verzoekt  in te stemmen met het 
consulteren van een unitbouwer teneinde de feitelijke haalbaarheid te toetsen. 
 

 

 07-10-2020 Na nadere advisering van de MR geeft SPCO aan  de voorkeurslocaties 
door: De Veste en Jan Steenstraat. 

 

31 15-10-2020 Opname ter plaatse van De Veste met unitbouwer De Meeuw  

32 16-10-2020 Bericht van  aan /  mbt technische- & procedurele vragen TH  

33 19-10-2020 Mail van  aan  met het verzoek ‘voorzichtig’ te zijn met het ondernemen 
van voorbereidende actiest.b.v. de tijdelijke huisvesting (Het inmeten van het 
terrein met De Meeuw, waardoor bewoners lucht kregen van de plannen). 

 

34 20-10-2020  reageert en geeft aan dat hij al meer dan een jaar op allerlei plekken 
bezoeken heeft gebracht en dat er nu snel geschakeld moet worden wil de 
planning van de nieuwbouw niet in gevaar komen. 

 

35 22-10-2020  geeft in mail aan dat de eerstvolgende actie bij hem ligt en verwacht een 
collegebesluit op 10-11-2020. Tevens geeft hij diverse aandachtspunten aan 
waaronder een parkeeronderzoek als onderdeel van het Plan van Aanpak 
(wat pas relevant wordt om op te stellen nadat er een college-besluit is 
genomen!) 

 

36 23-10-2020  start aanvraag NUTS-voorzieningen gelet op de lange doorlooptijd.  

37 3-11-2020  geeft -op verzoek van  reactie op de gemeentelijke concepten 
‘persbericht’ en ‘brief aan bewoners’. 

 

38 10-11-2020 Op deze datum zou een college-besluit vallen. Omdat er geen terugkoppeling 
volgt vanuit de gemeente neemt  contact op. Gemeld wordt dat het besluit 
is verplaatst naar 17-11. 

 

39 16-11-2020  vraagt  om gespecialiseerde adviesbureaus voor P-onderzoek, waar 
gemeente goede ervaring mee heeft.  antwoord dat afdeling Verkeer meldt: 
“gewoon op internet zoeken.’ 

 

40 16-11-2020  stelt een concept-planning op en doet research naar bezwaar- & 
beroepstermijnen welke (mogelijk) kunnen gaan spelen. 

 

41 17-11-2020 Research van  zèlf naar een adviesbureau voor P-onderzoek leidt naar 
Mobycon.  
 

 

 18-11-2020  neemt contact op met de gemeente om het besluit omtrent de TH te 
vernemen. Belsuit is dat het besluit is aangehouden en dat ‘op dit moment’ 
niet bekend is wanneer het belsuuit wel wordt genomen. De uitkomsten van 
een uit te voeren parkeeronderzoek worden afgewacht.  vraagt de 
gemeente de vragen t.b.v. het P-onderzoek aan te dragen zodat gericht 
onderzoek plaats kan vinden. 

 

42 23-11-2020  vraagt  naar mening omtrent de extra uitvraag m.b.t. P-onderzoek. 
Gemeente stelt dat het onderzoek tòch had moeten plaatsvinden en om die 
reden geen reden tot vertraging ontstaat.  
 
Mening  eerst gem. ontstemming vanwege pro-actieve benadering 
(inmeten terrein)…’Wacht op besluit!” En dan geen besluit nemen maar eerst 
een P-onderzoek laten uitvoeren (zou aanvankelijk deel moeten uitmaken van 
de fase nà college-besluit als deel van het Plan van Aanpak). Conclusie: 
gemeente beargumenteert keuzes al naar gelang het in haar kraam te pas 
komt m.a.w. wijkt zèlf af van de door haar zelf vastgestelde protocollen…. 

Visie op gemeentelijk 
handelen van  
beschikbaar. 

43 2-12-2020 Notitie van  “Zorg omtrent voortgang TH” gericht aan   Notitie beschikbaar 

44 3-12-2020 Reactie van  op notitie van  Reactie beschikbaar 

45 3-12-2020 Verzoek tot verrichten van een P-onderzoek. De vragen (zie 18-11.2020) 
worden niet aangedragen, omdat de functie van verkeerskundige bij de 
gemeente vacant is. 

 

46 4-12-2020 EB meldt dat Mobycon ‘gewoon’ adviseur cq. klant van de gemeente is in 
parkeerdrukonderzoeken.  
N.B.: Verkeer had dus gewoon -als betrokken partij- kunnen doorverwijzen in 
plaats van  te laten zoeken op internet. 

 / adviseur 
van Mobycon 

47 8-12-2020 Ontvangst van offerte van Mobycon  







Gemeente Woerden 

MEMO 

Aan : de leden van de raad 
Van : G. Becht 

Betreft: raadsvoorstel Plusscenario Wilhelminaschool 
Toelichting op taakstellend budget Basisscenario Wilhelminaschool 

Steller:  [behandelend ambtenaar] 

Dames en heren, 

Tijdens de politieke avond op 12 november 2020 heeft de fractie van Woerden voor Democratie 
vragen gesteld over het taakstellend budget, dat het college beschikbaar heeft gesteld voor de 
nieuwbouw van de Wilhelminaschool. Gevraagd is het verschil aan te geven tussen het budget van 
2,6 mln. dat volgens het Integraal Huisvestingsplan (IHP) nodig is en het budget van 3,7 mln. dat 
daadwerkelijk beschikbaar gesteld is. In deze memo zet ik het gevraagde verschil uiteen. 

1. Ontwikkeling aantal leerlingen en normatieve oppervlakte

Het IHP gaat uit gaat van 186 leerlingen en een bijbehorende normatieve oppervlakte van 1136 m2. 
In verband met de toename van het aantal leerlingen heeft het college een beschikking afgegeven 
voor een schoolgebouw van 250 leerlingen, waar een normatieve oppervlakte bij hoort van 1458 m2. 

2. Ontwikkeling prijsniveau, inclusief locatie-gebonden opslagen

Het IHP rekent bij 250 leerlingen met een normbedrag van € 2.232 p/m2, prijspeil 01-01-2018. In de 
afgegeven beschikking wordt gerekend met een normbedrag € 2.587 p/m2, prijspeil 01-03-2020. Het 
hogere normbedrag is nodig in verband met: 

- Omrekening naar het actuele prijspeil (BDB-index 10,3%) : € 2.462 p/m2 
- Opslag voor gasloos bouwen (nieuwe wettelijke verplichting) : €       23 p/m2 
- Opslag voor bestaand terrein (2x groter dan rekennorm) : €       55 p/m2 
- Opslag voor extra plankosten i.v.m. aantrekken externe adviseurs : €       14 p/m2 
- Opslag voor projectspecifieke stedenbouwkundige randvoorw. : €       33 p/m2 
- Totaal : € 2.587 p/m2 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
G. Becht
Portefeuillehouder

SN20073 Verschilanalyse taakstellend budget Wilhelminaschool 
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