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AMENDEMENT

Onderwerp Integraal Huisvestingsplan Scholen
Datum 18 februari 2020
Ingediend door GBV, D66, BPV, CDA, Senioren Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal, PvdA
Naar aanleiding van Oordeelsvormende raad d.d. 28 januari 2020, behandeling IHP

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 18 februari 2020,

kennis genomen hebbend van:
4 De informatie uitgewisseld tijdens de beeldvormende vergadering van 7 januari 

2020;
4 De behandeling van het voorstel in de oordeelsvormende vergadering van 

28 januari 2020;
4 Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Veldhoven (IHP);
4 De programmabegroting 2020;
4 De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de bekostiging van 

onderwijshuisvesting;

overwegende dat:
4 Het voorliggende IHP inhoudelijk vele goede voorstellen bevat ten aanzien van 

onze toekomstige onderwijshuisvestingsopgave, waarvoor we als gemeente 
verantwoordelijk zijn;

4 Dat het rapport zicht geeft op de huidige en toekomstige onderwijshuisvesting 
behoeften van Veldhoven;

4 We de inzet van de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om met de 
gemeente te komen tot een gezamenlijk gedragen meerjarenplan bijzonder 
waarderen;

4 In het voorstel nagenoeg de gehele wensenlijst van basisscholen en
kinderopvang ten aanzien van toekomstige huisvesting gehonoreerd lijkt te 
zijn;

4 Een brede financiële afweging van de gevolgen van die nagenoeg volledige 
honorering van wensen onvoldoende gemaakt lijkt te zijn;

4 De financiële consequentie van implementatie van het IHP voor de gemeente 
Veldhoven een investering is van 31,2 miljoen, verspreid over 5 jaar;

4 Het saldo van de begroting van 2020, 1,6 miljoen negatief is en er dus een 
noodzaak is tot terughoudendheid waar het gaat om financiën;

4 De financiële inspanningen die dit IHP met zich meebrengt te kwalificeren zijn 
als 'zeer fors en ambitieus', met grote gevolgen voor de gemeentebegroting, en 
dus ook andere beleidsvelden dan onderwijs;
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Spreekt uit het raadsbesluit nr. 20.004 als volgt te wijzigen:
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs als toekomstige ambitieniveau 

onderwijshuisvestingsopgave van Veldhoven vast te stellen.
2. Om urgente projecten uit het IHP tijdig te realiseren de middelen voor de 

voorzieningen bij St. Jan Baptist, Zuiderbos en Zilverackers beschikbaar te 
stellen.

3. Opnieuw met alle partners over dit IHP het gesprek aan te gaan om de 
planning die is opgenomen in het IHP te temporiseren zodanig dat de financiële 
druk op de begrotingsjaren 2020-2025 vermindert.

4. Voor 1 september 2020 de gemeenteraad van de uitkomsten van het gesprek 
te informeren middels een informatienota met het financieel resultaat en 
tijdspad en dit te verwerken in de begroting.

en gaat over tot de orde van de dag.
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