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Adviesnota raad 

Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs  
 

Samenvatting 

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijshuisvesting. Om 
aanvragen van schoolbesturen met betrekking tot onderwijshuisvesting integraal te 
benaderen is het van belang een meerjarenplan (16 jaar) vast te stellen. Het 
voorliggende integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) is tot stand gekomen in nauw 
overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties met wie de gemeente een 
meerjarige huurovereenkomst heeft afgesloten. Met het vaststellen van het IHP door 
uw raad worden de visie en duidelijke kaders voor een toekomstbestendige 
onderwijshuisvesting vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met: 
demografische ontwikkelingen, onderwijsontwikkelingen, de (kwaliteit van de) 
huisvestingsstructuur en de verbondenheid met partners. Het IHP legt de basis voor 
de lange termijn en geeft duidelijkheid voor scholen, kinderopvangorganisaties en 
gemeente. Uw raad wordt voorgesteld om het IHP conform adviesnota 20.003 en 
concept-raadsbesluit 20.004 vast te stellen. De financiële consequenties van het IHP 
zullen na vaststelling worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. 
 
Beslispunten 

 
1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs vast te stellen.  
2. De investeringskredieten en benodigde exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen 

en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
Inleiding  

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijshuisvesting. Om 
aanvragen van schoolbesturen over onderwijshuisvesting integraal te benaderen is het 
van belang een integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor de komende 16 jaar, 
vast te stellen. Tot op heden werden aanvragen van de schoolbesturen met betrekking 
tot huisvestingsvraagstukken afzonderlijk beoordeeld op basis van de verordening 
voorziening onderwijshuisvesting. De afgelopen jaren heeft dit meerdere malen geleid 
tot spanningen tussen gemeente en schoolbesturen en tussen schoolbesturen 
onderling. Binnen het IHP worden afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt 
omgegaan met krimp en groei. Het over en weer vorderen van onderwijshuisvesting 
wordt hierdoor in beginsel voorkomen. In het IHP wordt de afspraken ten aanzien van 
onderwijshuisvesting voor de komende jaren vastgelegd. Met het vaststellen van een 
meerjarenplan wordt bereikt dat in samenhang naar de benodigde maatregelen 
gekeken kan worden. Dit geeft voor zowel schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, 
ouders en de gemeente duidelijkheid en houvast voor de lange termijn. De 
verordening voorziening huisvesting onderwijs blijft behouden, maar krijgt met het 
vaststellen van het IHP een vangnetfunctie. 
 
In het IHP is het gehele veld van onderwijshuisvesting binnen de gemeente Veldhoven 
in kaart gebracht. Gezamenlijk met schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties 
met wie de gemeente een meerjarige huurovereenkomst heeft afgesloten is in een 
constructief proces een gedeeld visie opgesteld op onderwijshuisvesting. Daarnaast is 
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onderzoek is gedaan naar demografische ontwikkelingen en (de kwaliteit van) de 
huisvestingsstructuur. 
 
 
Visie 

In het eerste hoofdstuk van het IHP is de gezamenlijke visie omschreven. Een aantal 
van deze onderwerpen wordt onderstaand uitgelicht.  
 
Indelen in gebieden 
Uitgangspunt in het IHP is het bieden van kwalitatief goed en thuisnabij onderwijs 
voor leerlingen. Om een sterk onderwijsaanbod te kunnen waarborgen is de gemeente 
verdeeld in 13 gebieden. Per gebied wordt onderwijsaanbod geboden passend bij het 
DNA van het gebied. Daarnaast is er gemeentebreed een aantal gebiedsoverstijgende 
voorzieningen aanwezig, zoals speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en 
voortgezet (speciaal) onderwijs.  
 
Meer meters 
Door ontwikkelingen in het onderwijs, zoals leerlingen met een grotere 
ondersteuningsvraag binnen het regulier onderwijs en de meer gepersonaliseerde 
werkwijze die het toekomstig onderwijs vraagt, is onderwijsinhoudelijk behoefte aan 
meer ruimte per leerling. Dit geeft de mogelijkheid individuele werkplekken, 
overlegruimte, leerpleinen of spreekkamers te realiseren. In het IHP is daarom de 
ambitie voor een toeslag van 0,5 m2 bruto per leerling opgenomen bij nieuwbouw en 
levensduur verlengende renovatie. Het betreft geen wettelijke verplichting. Met het 
oog op de toekomstbestendigheid van de voorzieningen, is het echter wel aan te 
bevelen rekening te houden met de ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen 
in het  onderwijs. De toeslag is niet van toepassing op de bestaande situaties.   
 
Kinderopvang 
In de samenwerkingsovereenkomst Brede Scholen Veldhoven zijn afspraken gemaakt 
over de wijze waarop binnen de gemeente Veldhoven vorm wordt gegeven aan de 
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Deze samenwerking kan worden 
geoptimaliseerd, indien partners samen zijn gehuisvest. In de 
samenwerkingsovereenkomst is daarom afgesproken dat ruimte die binnen een 
onderwijsvoorziening door de gemeente wordt verhuurd aan kinderopvangorganisaties 
niet wordt gevorderd als er sprake is van een capaciteitsprobleem bij het onderwijs. 
Hoewel de gemeente geen wettelijke taak heeft ten aanzien van huisvesting van 
kinderopvangorganisaties, wordt bij nieuwbouw en levensduur verlengende renovatie 
rekening gehouden met de capaciteitsbehoefte van de kinderopvang. Deze ruimtes 
worden tegen een marktconform tarief verhuurd aan de kinderopvangorganisaties. 
 
Duurzaamheid 
Wettelijk is bepaald dat alle nieuwbouw van overheidsgebouwen Bijna Energie 
Neutraal (BENG) moet zijn. Deze taak is een verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Uitgangspunt binnen het IHP is dat schoolbesturen bijdragen in het behalen van een 
duurzaamheidsambitie van Energie Neutrale Gebouwen (ENG). In de praktijk blijkt het 
verschil tussen BENG en ENG voornamelijk het leggen van zonnepalen. 
Bij bestaande gebouwen richt de duurzaamheidsambitie binnen het IHP zich op de 
duurzaamheidsmaatregelen die direct samenhangen met onderhoudswerkzaamheden 
die door de schoolbesturen worden uitgevoerd. Hierdoor hoeven er op een later 
moment geen extra investeringen te worden gedaan. Daarnaast wordt er een aantal 
verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd in gebouwen die een energielabel lager dan A 
hebben en in korte termijn terug te verdienen zijn.  
 
De hoofdlijn ten aanzien van verduurzaming van bestaande gebouwen wordt op een 
later moment meegenomen in de reeds lopende aanpak energietransitie en bestaat uit 
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een nog te ontwikkelen routekaart voor al het maatschappelijk vastgoed binnen de 
gemeente Veldhoven.   
 
 
 
Type maatregelen binnen het IHP 
In het IHP wordt een aantal maatregelen onderscheiden. Afstoten en het in stand 
houden van een schoolgebouw vallen onder de verantwoordelijkheid van 
schoolbesturen. Handhaving en verduurzamen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en levensduur verlengende renovatie en nieuwbouw zijn 
verantwoordelijkheden van de gemeente.  
 
Analyse onderwijsveld Veldhoven 

Op basis van de visie, de leerlingenprognoses en de analyses ten aanzien van de 
capaciteit en kwaliteit van de onderwijshuisvesting in de gemeente Velhoven, komt 
een aantal knelpunten en investeringen op basis van het bouwjaar en de kwaliteit van 
onderwijsgebouwen naar voren. De maatregelen die worden voorgesteld zouden 
zonder IHP als afzonderlijke aanvragen worden ingediend en behandeld, maar zijn 
door de integrale aanpak voor de komende 16 jaar in het IHP verzameld in beeld 
gebracht.  
 
Bij Basisschool St. Jan Baptist, Dick Bruna en bij Zuiderbos is sprake van een urgent 
capaciteitsprobleem door toename van het aantal leerlingen. Daarnaast ontstaat er in 
de wijk Zilverackers als gevolg van de woningbouw op korte termijn noodzaak voor 
het realiseren van onderwijsaanbod. In eerste instantie wordt hiervoor een 
noodvoorziening gerealiseerd om de periode van de bouw van een permanente 
voorziening te overbruggen.  
 
Naast bovengenoemde maatregelen is het op basis van het bouwjaar en de kwaliteit 
van een drietal schoolgebouwen van belang in deze gebouwen te investeren. Het 
betreft investeringen die verder gaan dan het regulier onderhoud dat onder de 
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen valt. De Meerhoef en ’t Heike komen in 
aanmerking voor renovatie. Voor Zeelsterhof wordt aan de hand van een op te stellen 
businesscase bepaald of levensduur verlengende renovatie óf vervangende nieuwbouw 
de beste optie is. De ontwikkeling rondom Zuiderbos voor de langere termijn zal 
onderzocht moeten worden. Het streven van de school is altijd geweest om binnen 
Veldhoven niet te groeien. Vanwege ontwikkelingen in passend onderwijs, ook 
regionaal, is het de vraag of het terugbrengen van het leerlingen aantal mogelijk is. 
Vanwege deze onduidelijkheid is het nog niet mogelijk om een lange termijn oplossing 
in het IHP op te nemen, ook financieel gezien. 
 
Vanwege het traject om te komen tot een breed gedragen IHP was het niet mogelijk 
de financiële consequenties van de voorgestelde maatregelen reeds op te nemen in de 
meerjarenbegroting, die onlangs door uw raad is vastgesteld. Dit betekent dat de 
financiële consequenties voor 2020 door middel van een begrotingswijziging  worden 
verwerkt. In verband met deze consequenties op de begroting van 2020 is in dit 
voorstel, uitgaand van de visie zoals opgenomen in het IHP, kritisch gekeken naar de 
druk op jaarschijf 2020. Wij hebben dit gedaan door onder andere door een fasering 
aan te brengen in de kosten eerste inrichting. 
 
Uw raad wordt voorgesteld om het IHP inclusief de daarin opgenomen ambities vast te 
stellen. 
 
Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs  
- Wet op het Primair Onderwijs  
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- Wet op het Voortgezet Onderwijs 

- Wet op Expertisecentra 

- Samenwerkingsovereenkomst Brede scholen Veldhoven  
- Klimaatakkoord 

 

Beoogd effect 

 

Goede huisvesting voor alle scholen in redelijke nabijheid van hun leerlingen. 
 

Argumenten 

 

1.1 Het IHP geeft op integrale wijze invulling aan de wettelijke taak van de 

gemeente om te voorzien in onderwijshuisvesting. 

Tot op heden werden aanvragen van schoolbesturen met betrekking tot 
huisvestingsvraagstukken afzonderlijk beoordeeld op basis van de verordening 
voorziening onderwijshuisvesting. Dit proces heeft meerdere malen geleid tot 
spanningen tussen gemeente en schoolbesturen. Binnen het IHP zijn op basis van 
wettelijke kaders en visie afspraken gemaakt over de wijze waarop gekeken wordt 
naar onderwijshuisvesting in de gemeente Veldhoven. Er is invulling gegeven aan het 
begrip ‘redelijke nabijheid van de leerlingen’ door de gemeente in te delen in gebieden 
en de leerlingenstromen in beeld te brengen. Op basis van deze visie worden in het 
IHP door de partners gedragen oplossingen geboden voor onder andere de 
capaciteitsproblematiek bij St. Jan Baptist en Dick Bruna.  
Met het vaststellen van een meerjarenplan wordt bereikt dat in samenhang naar de 
benodigde maatregelen gekeken wordt. Dit geeft voor zowel schoolbesturen, 
kinderopvangorganisaties, ouders en de gemeente duidelijkheid en houvast voor de 
middellange termijn. 
 

1.2 Ontwikkelingen binnen het onderwijs maken het investeren in 0,5m2 extra 

per leerling zeer wenselijk. 

Door ontwikkelingen, zoals leerlingen met een grotere ondersteuningsvraag binnen 
het regulier onderwijs en de meer gepersonaliseerde werkwijze die het toekomstig 
onderwijs vraagt, is er onderwijsinhoudelijk behoefte aan meer ruimte per leerling. Dit 
biedt de mogelijkheid individuele werkplekken, overlegruimte, leerpleinen of 
spreekkamers te realiseren. Wettelijk wordt voor het basisonderwijs uitgegaan van 
een ruimtebehoefte van 5.03 m2 per leerling. Voorgesteld wordt rekening te houden 
met een ruimtebehoefte van 5.53 m2 per leerling. Om financiële redenen reden is deze 
ambitie gekoppeld aan nieuwbouw en levensduur verlengende renovatie. 
 
1.3 Op basis van de kwaliteit van het gebouw van ’t Heike is levensduur 

verlengende renovatie aan te bevelen.   

De gemeente heeft geen wettelijke plicht ten aanzien van de levensduur verlengende 
renovatie van ’t Heike . Gezien het bouwjaar van deze school, te technische staat en 
het binnenklimaat is het echter wel aan te bevelen deze renovatie uit te voeren. 
 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 Er kunnen veranderingen optreden in een periode van 16 jaar.  
Het IHP wordt vastgesteld voor een periode van 16 jaar. In een dergelijke periode 
kunnen veranderingen optreden die binnen het IHP niet zijn voorzien. Geadviseerd 
wordt om met het oog hierop elke vier jaar een actualisatie van het IHP uit te voeren 
en elke twee jaar aan de hand van leerlingenprognoses vraag en aanbod te 
monitoren. Daarnaast blijft de mogelijkheid behouden in onvoorziene situaties terug te 
vallen op de verordening.  
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1.2 Een wens van schoolbestuur OMO wordt niet meegenomen in het IHP. 
OMO, het schoolbestuur waar het Sondervick College onder valt, heeft de wens 
uitgesproken een aantal functionele aanpassingen binnen de gebouwen te realiseren 
met als doel de verdeling van de verschillende afdelingen en leerjaren over de 
gebouwen te herzien. Deze aanpassing valt niet onder een van de vastgestelde 
voorzieningen binnen het IHP en is daarom niet opgenomen. OMO had graag gezien 
dat wel aan deze wens tegemoetgekomen zou worden, echter hebben de gebouwen 
een hoge restwaarde, zijn deze relatief recent, in samenspraak met het schoolbestuur 
gebouwd en is binnen de gebouwen gezamenlijk ruim voldoende capaciteit om ruimte 
te bieden aan alle leerlingen. Daarnaast vormt vanuit de school veiligheid op de 
Kempencampus een aandachtspunt. Voor de gemeente Veldhoven is openbaarheid 
van het terrein van de Kempencampus het uitgangspunt. Het Sondervick College en 
de gemeente zijn in overleg om het thema veiligheid te verkennen. Uit een objectieve 
verkenning zal duidelijk worden of (fysieke) maatregelen genomen moeten worden. 
Deze maken geen onderdeel uit van het IHP. 
 
1.3 Er zijn nog geen middelen begroot voor de uitvoering van het IHP.  
De maatregelen voor het jaar 2020 zijn nog niet opgenomen in de begroting die reeds 
is vastgesteld en zullen een forse druk leggen op de gemeentelijke begroting.  
 
1.4  De termijn voor de realisatie van de tijdelijke voorzieningen is krap. 
De termijn waarbinnen de tijdelijke voorzieningen moeten worden gerealiseerd is 
krap. Daarnaast kunnen bij de uitvoering van de diverse projecten onvoorziene 
omstandigheden leiden tot vertraging. Met het doel om de tijdelijke voorzieningen 
tijdig te realiseren zijn wij nu reeds met de eerste voorbereiding gestart. Met het 
aangaan van financiële verplichtingen wordt gewacht totdat uw raad het IHP heeft 
vastgesteld.  
 

Financiën 

De financiële vertaling van het IHP is in een aantal onderdelen op te knippen, nl. 
investeringen met hierbij de vertaling naar de exploitatie (kapitaallasten) maar ook 
projectkosten en huuropbrengsten van de kinderopvang (commerciële partijen). Bij 
deze investeringen is uitgegaan van kengetallen, bij het opstellen van de individuele 
projectplannen zal een exacte berekening plaats vinden. 
 
Het totale investeringsvolume over de periode 2020 tot en met 2024 is in totaal   
€ 31,2 miljoen, inclusief de investeringen in ambitie en projectkosten. Het IHP heeft 
een doorlooptijd van 16 jaar waarbij de investeringen in de eerste 5 jaar plaatsvinden. 
De in deze toelichting opgenomen bedragen in de financiële verloopoverzichten 
moeten worden gelezen als x € 1.000. 
 

 
 
Om alle investeringen  te vertalen naar de begroting zijn kredieten benodigd, o.a. voor 
grondverwerving, de bouw van de school (incl. gymzaal) en de inrichting van het 
openbaar gebied rondom de school, maar ook de individuele aanpassingen van de 
diverse bestaande schoolgebouwen. Bij de investering voor de lange termijn is geen 
rekening gehouden met (onvoorziene) zaken zoals asbestsanering en eventuele 
aanpassing infrastructuur openbare ruimte. Bij de tijdelijke voorzieningen is geen 
rekening gehouden met de ambitie om gasloos te bouwen, bij nieuwbouw zal dit wel 
het geval zijn. 
 
Wanneer genoemd investeringsvolume wordt vertaald naar de exploitatie in de 
meerjarenbegroting, betekent dit een jaarlijkse toename in de exploitatielasten: 
 

 

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Totaal 3.656           3.912           4.152           11.401          8.083           31.204          

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatielasten (structureel) -€             211€            439€            643€            1.014€          1.289€          
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De rente en afschrijving (kapitaallasten) hebben per investering een bepaalde looptijd, 
variërend van 10 tot en met 45 jaar. In de beginjaren nemen de kapitaallasten op de 
exploitatie door deze investeringen toe met een maximum van € 1,29 mln. per jaar (in 
2025) maar nemen vervolgens trapsgewijs weer af. Voor vaststelling van het IHP zijn 
de kapitaallasten voor onderwijs, vanwege investeringen die in het verleden zijn 
gedaan, voor ca. € 2,7 miljoen in de meerjarenbegroting opgenomen. 
 
Ook zal de boekwaarde van een schoolpand afgeboekt moeten worden ten laste van 
de exploitatie in verband met nieuwbouw in 2023. Tegenover deze last staat een even 
grote baat vanuit de dekkingsreserve primair onderwijs zodat dit budgetneutraal zal 
plaatsvinden.  
 
Naast de structurele aanpassingen is er ook een aantal tijdelijke voorzieningen nodig 
in verband met urgente capaciteitsproblemen. Dit betreft o.a. de tijdelijke uitbreiding 
van huisvesting van Zuiderbos, St. Jan Baptist en de tijdelijke voorziening in 
Zilverackers, maar ook de kosten van de eerste inrichting van de scholen waarbij 
nieuwbouw en/of uitbreiding plaats zal vinden. D een extra ‘incidentele’ last van 4 jaar 
op de exploitatie. Dit is onderstaand weergegeven: 
 

 
 
Tegenover deze lasten staan ook extra structurele huurinkomsten van de 
kinderopvang: 
 

 
 
Een toename van het (maatschappelijk)vastgoed brengt ook hogere lasten m.b.t. de 
OZB met zich mee maar ook verzekeringen. Op dit moment zijn deze lasten nog niet 
te kwantificeren en zijn deze in de berekening dan ook niet meegenomen. Deze zullen 
op een later tijdstip, na gereed zijn verbouwing en/of bouw, bijgesteld worden. 
 
In conclusie gaan we de komende jaren extra lasten, maar ook baten krijgen bij de 
uitvoering van het IHP (integraal huisvestingsplan). Onderstaand een overzicht van de 
gevolgen op de meerjarenbegroting van 2020 en verder. Op de totale exploitatie 
nemen vanaf 2025 de exploitatielasten af, dit als gevolg van de hogere inkomsten 
vanuit de huuropbrengsten. 
 

 
 
Na vaststelling van het IHP worden de financiële consequenties hiervan door middel 
van een begrotingswijziging verwerkt. 
 
Communicatie en samenspraak 

Na openbaarmaking van het collegebesluit inzake het IHP heeft een gezamenlijk 
persgesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de partners die betrokken zijn 
bij het opstellen van het IHP. Tevens is er samen met de betrokken schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties een persbericht opgesteld.  
 
Na het raadsbesluit worden betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zo 
spoedig mogelijk geïnformeerd.  
 
Uitvoering / planning 

 
Na vaststelling van het IHP door uw raad zullen de maatregelen die in het IHP worden 
voorgesteld vorm krijgen in deelprojecten. 

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatielasten (incidenteel) 591€            619€            439€            537€            21€              -€             

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Huuropbrengsten (structureel) 27€              67€              80€              81€              117€            132€            

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gevolgen exploitatie MJB € 564 € 763 € 798 € 1.099 € 918 € 1.157
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Bijlagen 

 
1. Rapport IHP Veldhoven 
2. Factsheets IHP Veldhoven  
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 18 februari 2020. 
 
Alle fracties vinden het een goed plan dat in goede samenwerking met de betrokken 
partijen (schoolbesturen en kinderopvangorganisaties) tot stand is gekomen. De 
volgende aanvullende opmerkingen worden geplaatst: 
 
CDA verzoekt om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in te trekken of 
aan te passen naar aanleiding van het IHP of om hier een betere toelichting op te 
krijgen. CDA had ook graag gezien dat het besluit ook expliciet een besluit over de 
financiële consequenties had omvat en geeft in overweging om voorlopig alleen een 
bedrag voor 2020 beschikbaar te stellen. 
Een aantal fracties wil meer zicht op de mogelijkheden om de noodlokalen in 
Huysackers uit te stellen of om direct permanente huisvesting te plaatsen.  
D66 had graag meer inzichtelijk gezien op welke wijze er kritisch naar de kosten is 
gekeken gelet op de financiële positie van de gemeente.   
BPV verzoekt om een reactie voor de besluitvormende raadsvergadering van 18 
februari over de mogelijkheid om het IHP in behapbare stukken te knippen. 
LL verzoekt om inzicht in het verschil tussen de bruto kosten (als alle wensen 
gehonoreerd zouden zijn) en de netto kosten (het kostenplaatje van het huidige IHP). 
GBV vraagt of het ambitiedeel van het IHP niet wat lager kan. 
 
DdK geeft aan dat de gemeente in het proces steeds kritisch is geweest op de kosten. 
Dit blijkt onder meer uit een brief die is gezonden door OMO aan de gemeente en hij 
zegt toe deze te delen met de raad. DdK geeft aan dat de verordening na 
besluitvorming over het IHP geactualiseerd zal worden. DdK zegt toe na te gaan of 
een fasering mogelijk is in Huysackers en hierbij de financiële consequenties in beeld 
te brengen. JR zegt toe dat aan het beslispunt wordt toegevoegd “inclusief de 
financiële consequenties” of een passage van gelijke strekking. 
 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
Naar aanleiding van de raadsvergadering is er een beslispunt over de financiële 
consequenties van het IHP toegevoegd aan deze raadsadviesnota.  
 
CDA heeft het college verzocht de verordening in te trekken, aan te passen of om 
hierop een betere toelichting te krijgen. Het intrekken van de verordening is niet 
wenselijk, aangezien hierin de wettelijke kaders ten aanzien van onderwijshuisvesting 
zijn vastgelegd.  Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de normen omtrent de 
omvang van schoolgebouwen, buitenterrein en kosten eerste inrichting. Deze 
afspraken bieden zekerheden aan de schoolbesturen en zijn binnen het IHP gebruikt 
om bijvoorbeeld de grootte van de tijdelijke voorzieningen te bepalen. De verordening 
is daarnaast relevant indien het IHP tussentijds bijgesteld dient te worden. Dit zou het 
geval kunnen zijn bij wijzigingen in de leerlingenprognoses of indien er sprake is van 
een onvoorziene situatie, waarmee in het IHP geen rekening is gehouden. In het IHP 
staat de planning opgenomen en staat een aantal afspraken, die bij de te treffen 
voorzieningen gelden, op papier. Deze wijken deels af van wat de verordening 
voorschrijft. In die situaties gaan de afspraken uit het IHP voor op de verordening.  
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Met betrekking tot een mogelijke fasering van Zilverackers is het college van mening 
dat het uitstellen van het realiseren van een tijdelijke voorziening in de wijk 
onwenselijk is. Leerlingen uit Zilverackers zullen in dat geval in eerste instantie bij een 
andere school in Veldhoven worden aangemeld. Dit zou mogelijk bij andere scholen 
tot capaciteitsproblematiek kunnen leiden. Daarnaast past het niet bij de visie van 
thuisnabij onderwijs en het indelen van de gemeente in wijken, hetgeen bij het 
opstellen van het IHP uitgangspunt is geweest. Naast de leerlingen uit de wijk 
Zilverackers is in het IHP opgenomen dat de capaciteitsproblematiek van Dick Bruna 
(van schoolbestuur RBOB de Kempen) vanaf schooljaar 2020/2021 opgevangen zal 
worden in de voorgestelde tijdelijke voorziening. Indien deze niet wordt gerealiseerd 
zal er voor deze leerlingen een tijdelijke voorziening elders in Veldhoven gerealiseerd 
moeten worden of moet ruimte binnen een school van Veldvest worden gevorderd. Dit 
laatste is onwenselijk voor leerlingen, ouders en leerkrachten van beide scholen. 
 
Bij het uitwerken van het projectplan van de tijdelijke voorziening in Zilverackers kan 
onderzocht worden of het financieel aantrekkelijker is de voorziening gefaseerd te 
realiseren.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 
secretaris                                     burgemeester 
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