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Onderwerp Scholenhuisvesting 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door CDA, Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, Senioren Veldhoven, D66 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2023-2026 

Programma Programma 4 Paragraaf 4.01.01 

 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 Er een IHP is opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad.  

 Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting, in paragraaf 

4.01.01 – blz 42, om uitvoering te geven aan het vastgestelde IHP, door het 

opstellen en uitvoeren van afzonderlijke projectplannen voor behoud en uitbreiding 

van het aanbod van onderwijshuisvesting. 

 

 

overwegende dat: 

 Na het vaststellen van het IHP de normen voor gezondheid, veiligheid en 

duurzaamheid door Corona en de Energiecrisis behoorlijk zijn gewijzigd en 

aanpassingen in belang zijn toegenomen. 

 Er in de Brainport regio ook een schaalsprong wordt gemaakt en er vele huizen 

gebouwd moeten worden in de komende jaren. 

 Het destijds opgestelde uitvoeringsprogramma niet automatisch meer leidt tot 

voldoende kwalitatief goede onderwijshuisvesting. 

 Een actualisatie nodig is waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe eisen voor 

hoeveelheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid 

 Hier mogelijk ook subsidies voor te verkrijgen zijn. 

 Wellicht investeringen naar voren gehaald kunnen en moeten worden en vervanging 

en uitbreiding eerder wenselijk is. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzoekt het college: 

1. Een actualisatie van het IHP uit te voeren waarin de hoeveelheid, de duurzaamheid, 

veiligheid en gezondheid inclusief de mogelijkheden voor subsidie worden 

meegenomen  

2. De gemeenteraad hierover voor de volgende begrotingsbehandeling te informeren 

zodat noodzakelijke investeringen zo snel mogelijk kunnen worden meegenomen 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

 

Stemming 29 stemmen – AANGENOMEN 

Voor 23 stemmen (HvV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA) 

Tegen 6 stemmen (GBV) 
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