Technische vragen CDA inzake IHP
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 28 januari
Agendapunt 6.01: Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Veldhoven

Onderstaand enkele technische vragen van de CDA-fractie:

1

Komen de genoemde financiële "gevolgen exploitatie MJB" op blz 6 van de AN
bovenop (dus extra) de reeds ingeplande bedragen voor onderwijshuisvesting
of in plaats van ?
Antwoord:
De gevolgen voor de exploitatie zoals genoemd op blz. 6 van de AN komt
bovenop de reeds geplande bedragen voor onderwijshuisvesting.

2

Er zijn nog onduidelijkheden aangegeven in de nota zoals Zuiderbos (groei
leerlingenaantal), Zeelsterhof (renovatie of nieuwbouw), Sondervick College
(veiligheid) en de extra OZB plus verzekeringskosten. Zijn deze
projecten/kosten al meegenomen in de investeringsbegroting c.q. de extra
exploitatielasten ? Zo niet welk bedrag zou je daar dan, voor een juiste
beeldvorming, ongeveer voor moeten incalculeren ?
Antwoord:
Voor Zeelsterhof is in de begroting uitgegaan van vervangende nieuwbouw.
Indien uit de businesscase blijkt dat levensduur verlengende renovatie de beste
optie is, kan dit bedrag naar beneden bijgesteld.
De overige bovengenoemde kosten zijn niet meegenomen in de
investeringsbegroting c.q. de extra exploitatielasten. Voor Zuiderbos en het
Sondervick college is onderzoek nodig om te bepalen of er maatregelen nodig
zijn en zo ja, welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege deze
onzekerheid is het op dit moment nog niet mogelijk een onderbouwde
inschatting van de kosten te geven.

3

We scoren als Veldhovense scholen vaker boven dan onder de benchmark,
zowel qua onderhoud als energie. Wat kunnen we hieraan nog verbeteren
zonder grootschalige renovatie of nieuwbouw ?
Antwoord:
Indien levensduur verlengende renovatie of vervangende nieuwbouw niet aan
de orde is, is het aan het schoolbestuur schoolgebouw te onderhouden en te
bepalen welke maatregelen hiertoe nodig zijn.
Met betrekking tot duurzaamheid is er voor deze scholen binnen het IHP een
aantal quick-wins opgenomen, waarbij met een relatief lage investering het
energielabel van de gebouwen verbeterd. Daarnaast zal de gemeente 500Zo
bijdragen in de kosten van een schoolcoach van schooldakrevolutie, indien de
school zich door deze organisatie laat begeleiden in het traject om
zonnepanelen te laten plaatsen. Deze gemeentelijke bijdrage is C600,- per
school.

