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Inleiding 

 

In de huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs heeft de gemeente een centrale rol. 

De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor voldoende en kwalitatief goede 

schoolgebouwen. Huisvestingsvoorzieningen worden in principe opgenomen in een wettelijk verplicht, 

jaarlijks vast te stellen Programma Onderwijshuisvesting 

 

In dit door B&W vast te stellen Programma worden, voorzien van een toelichting, opgenomen de door 

schoolbesturen gewenste voorzieningen die in het jaar na vaststelling voor bekostiging in aanmerking 

komen.  

 

B&W nemen uitsluitend die voorzieningen op, waarmee redelijkerwijs in het jaar na vaststelling van het 

Programma een aanvang kan worden gemaakt, dan wel dat deze voorzieningen in het desbetreffende 

kalenderjaar (kunnen worden gerealiseerd. Ook mogen de wettelijke weigeringsgronden niet van 

toepassing zijn. 

 

Gelijktijdig met het Programma stellen B&W ook het Overzicht vast. Dit document bevat de 

voorzieningen die niet in aanmerking komen voor plaatsing op het Programma. Vanzelfsprekend met 

opgaaf van redenen.  

 

De inhoud van dit document bestaat uit: 

 

- beschrijving van enkele relevante wetsartikelen over Programma en onderwijshuisvesting; 

- opmerkingen over Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Bloemendaal; 

- Programma 2023 en aanverwante zaken. 

 

 

Voorzieningen in de huisvesting 

 

Volgens artikel 92 van de Wet primair onderwijs (Wpo) wordt onder voorzieningen in de huisvesting 

begrepen: 

a. Voor blijvend onderscheidenlijk voor tijdelijk gebruik bestaande voorzieningen, bestaande uit: 

 

      1. nieuwbouw, een bestaand gebouw of een  gedeelte daarvan, verplaatsing van een  

          bestaand gebouw of van een gedeelte daarvan, terreinen, alsmede eerste aanschaf  

          van onderwijsleerpakketten en meubilair; 

      2. uitbreiding van de onder 1. bedoelde voorzieningen, en; 

      3. medegebruik van een ruimte die geschikt is voor het onderwijs. 

 

b.   Herstel van constructiefouten aan het gebouw, alsmede herstel en vervanging in verband met  

      schade aan gebouw, onderwijsleerpakketten en meubilair in geval van bijzondere  

      omstandigheden. 

 

Op grond van art. 114 van de Wpo vergoedt de gemeente aan schoolbesturen tevens het betaalde 

bedrag in verband met belastingen ter zake van onroerende zaken.  

 

Opmerking: in dit document wordt uitsluitend het relevante artikel uit de Wet primair onderwijs vermeld. 

De Wet voortgezet onderwijs kent vergelijkbare artikelen. 
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Wettelijke weigeringsgronden 

 

1. Op grond van artikel 100 van de Wet primair onderwijs wordt een voorziening in de huisvesting slechts 

geweigerd, indien: 

 

a. de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van artikel 92; 

b. de gewenste voorziening niet gerechtvaardigd is op grond van de aard en de omvang van de 

voorzieningen waarover de school reeds beschikt, voor zover deze uit de openbare kas zijn bekostigd, 

gelet op de normen, bedoeld in artikel 102, eerste lid, onderdeel b; 

c. de gewenste voorziening niet gerechtvaardigd is op grond van de te verwachten ontwikkeling van het 

aantal leerlingen of onderwijskundige ontwikkelingen, zulks met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 102, eerste lid, onderdelen c en d; 

d. op andere wijze dan wordt gewenst redelijkerwijs in de behoefte aan huisvesting kan worden 

voorzien, onder meer doordat binnen redelijke afstand van de gewenste plaats van de voorziening 

gebruik dan wel medegebruik mogelijk is, of een reeds voor bekostiging in aanmerking gebracht 

gebouw of deel daarvan beschikbaar komt; 

e. het bekostigingsplafond, bedoeld in artikel 93, niet toereikend is voor de te verstrekken   

voorzieningen voor scholen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, van dat artikel, of; 

f.  de gewenste voorziening anders dan op grond van de onderdelen b tot en met d niet noodzakelijk is. 

 

2. Een voorziening in de huisvesting kan tevens worden geweigerd, indien de voorziening als gevolg van 

het verwijtbaar nalaten van noodzakelijk onderhoud in een slechte bouwkundige staat verkeert of indien 

de voorziening nodig is voor herstel van schade die is veroorzaakt door schuld of toedoen van het 

bevoegd gezag.  

 

 

 

Bekostigingsplafond 

 

Artikel 93. Vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor 

nieuwe voorzieningen in de huisvesting 

 

1. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks ten behoeve van het eerstvolgende jaar 

voor een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip een bekostigingsplafond 

vast voor de bekostiging van de voorzieningen in de huisvesting voor: 

 

a. scholen; 

b. scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, scholen voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel instellingen voor speciaal en voortgezet 

speciaal onderwijs, en; 

c. scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar 

algemeen voortgezet onderwijs, voor voorbereidend beroepsonderwijs en voor 

praktijkonderwijs. 

 

2.  Het bekostigingsplafond wordt zodanig vastgesteld dat redelijkerwijs kan worden voorzien in de 

huisvesting van de in het eerste lid bedoelde scholen ook het grondgebied van de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2018 
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Begin 2018 hebben burgemeester en wethouders het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2034 

(IHP) vastgesteld. Hierin staat de gezamenlijke ambitie van schoolbesturen en gemeente verwoord om 

tot een optimaliseringsslag van (een deel) van de schoolgebouwen te komen. Een IHP heeft in beginsel 

(nog) geen juridische rechtskracht. De verwachting is dat dit binnen enkele jaren wel het geval is.  

 

Het vastgestelde IHP heeft een looptijd van 16 jaar, en bestaat uit vier tijdvakken van elk vier jaar. In 

het eerste tijdvak - dat loopt tot en met 2022 - zijn de volgende voorzieningen opgenomen: 

 

1. Julianaschool: uitbreiding (inpandig); 

 

2. SAB: uitbreiding 180 of nieuwbouw 200 leerlingen; nieuwbouw gymlokaal; 

 

3. Josephschool: uitbreiding nevenruimtes; 

 

4. Theresiaschool: nieuwbouw school + gymlokaal; 

 

5. Paradijsvogel: nieuwbouw onderwijsdeel; 

 

6. Montessori College Aerdenhout: uitbreiding; 

 

7. Tijo van Eeghenschool: uitbreiding. 

 

8. BSV: voorbereidingskrediet renovatie. 

 

Stand van zaken per school: 

 

Ad 1. Julianaschool: de uitbreiding is gerealiseerd. 

 

Ad 2. SAB: nieuwbouw van het gymlokaal speelt niet langer omdat de school gebruik maakt van het 

gymlokaal van de Van Eeghenschool. M.b.t. het schoolgebouw hebben gemeente en schoolbestuur nog 

geen overeenstemming bereikt over de te treffen voorzieningen (er zijn ruwweg 3 mogelijkheden: 

algehele vervangende nieuwbouw (duurzaam en functioneel); gedeeltelijke vervangende nieuwbouw in 

combinatie met renovatie/groot onderhoud (duurzaam en functioneel); renovatie/groot onderhoud 

(duurzaam/functioneel voor zover er middelen beschikbaar zijn). 

 

Ad 3. Josephschool: de voorzieningen zijn gerealiseerd. 

 

Ad 4. Theresiaschool: de realisatie van de voorzieningen, waarover gemeente en schoolbestuur nog geen 

overeenstemming hebben bereikt, heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. Dit komt onder andere door 

het feit dat de mogelijkheid bestaat dat ten behoeve van een nieuw gymlokaal een stuk grond wordt 

verworven. Besluitvorming hierover vindt mogelijk pas in 2023 plaats.  

 

Ad 5. Paradijsvogel: de voorziening, die formeel onderdeel vormt van ‘Vitaal Vogelenzang’ is geheel 

komen te vervallen. 

 

Ad 6. Montessori: de permanente uitbreiding is nog niet gerealiseerd. Door onvoorziene bouwkundige 

complicaties - waarvoor het schoolbestuur aan de gemeente aanvullende bekostiging heeft gevraagd - 

heeft de realisatie de nodige vertraging opgelopen.  

 

Ad 7. Tijo van Eeghenschool: de uitbreiding wordt in 2023 gerealiseerd. 

 

Ad 8. Aan de BSV is een voorbereidingsbudget van € 50.000 toegekend (als aanvullende voorziening in 

het eerste tijdvak).  

 

’Bevriezen’ IHP vanaf 2e tijdvak - naar een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel. 
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Eind 2019 is door het college besloten vooralsnog geen uitvoering te geven aan uitvoering van het IHP ná 

2022. Dit in afwachting van belangrijke veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving m.b.t. 

onderwijshuisvesting. Onderdeel van deze nieuwe wetgeving kan worden: 

 

- de wettelijke verplichting voor gemeenten en schoolbesturen om gezamenlijk periodiek een meerjarig 

Integraal Huisvestingsplan op te stellen. De vaststelling van een dergelijk plan treedt in de plaats van 

de bestaande jaarcyclus. Daarmee krijgt het IHP een wettelijke status, waarschijnlijk krijgt de eerste 

vier jaar een bindend karakter; 

- renovatie wordt als (nieuwe) voorziening in de wet opgenomen; 

- schoolbesturen stellen verplicht een meerjarenonderhfoudsplan (MJOP) op waarin 

onderhoudswerkzaamheden en te besteden middelen zijn aangegeven; 

- het investeringsverbod voor scholen als beschreven in de Wet primair onderwijs wordt 

aangepast/versoepeld. 

 

Bovenstaande wijzigingen kunnen rekenen op draagvlak van de sectorraden voor primair- en voortgezet 

onderwijs en de VNG.  

 

Een en ander zou moeten leiden tot een aanpassing van onderwijswetten (op het vlak van 

onderwijshuisvesting) en de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de VNG. 

 

Begin 2021 heeft de discussie over aanpassing/modernisering van het stelsel van onderwijshuisvesting 

een vervolg gekregen in het IBO-rapport ‘Onderwijshuisvesting funderend onderwijs’ (Een vak apart - 

Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel). In het rapport wordt geconcludeerd dat op vijf 

centrale knelpunten in het stelsel bijsturing nodig is.  

 

1. Het huidige stelsel stimuleert een total-cost-of-ownership benadering onvoldoende. 

2. Er zijn geen eenduidige integrale eisen waar onderwijshuisvesting aan moet voldoen. 

3. De beleidscyclus is niet gesloten: rijksambities, monitoring en toezicht zijn onvoldoende ingeregeld. 

4. Er is gebrek aan goede koppeling tussen eisen, (bouw)kosten en beschikbare budgetten. 

5. Er is sprake van gebrek aan expertise met betrekking tot ontwikkeling, realisatie en beheer van 

onderwijshuisvesting bij schoolbesturen en gemeenten. 

 

In juli 2022 heeft over het rapport overleg met een vertegenwoordiging van de 2e Kamer 

plaatsgevonden. Deelnemende partijen waren o.a. de VNG, de PO- en VO-raad. Voorafgaand aan het 

overleg heeft de vaste kamercommissie tientallen vragen ingediend. De beantwoording is beschikbaar.  

 

Omtrent het tijdstip van verschijnen van een conceptwetsvoorstel - waarover vervolgens 

internetconsultatie zal plaatsvinden - is nog niets bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat de 

nieuwe regelgeving pas in 2024, of zelfs pas in 2025, in werking treedt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenfase als gevolg stagnering wijziging rijksbeleid 
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Hiervoor is aangegeven dat het mogelijk nog twee jaar zal duren alvorens nieuwe regelgeving van kracht 

zal worden en mogelijk drie jaar alvorens een nieuw (D) IHP is opgesteld. Het college is voornemens de 

periode ‘tussen de twee IHP’s’ te overbruggen door, conform de wet, over te gaan tot vaststelling van 

een jaarlijks Programma. 

 

Het eerste jaar - 2023 - reikt de inhoud van het programma iets verder dan louter de goedgekeurde, 

door schoolbesturen ingediende aanvragen. Het Programma 2023 bevat namelijk: 

 

a. een voorziening opgenomen in het 2e tijdvak van het ‘oude’ IHP. Hiervoor kon geen formele    

aanvraag worden ingediend; 

b. door een schoolbestuur ingediende aanvraag voor het Programma 2023; 

c. anderszins door college wenselijk geachte ‘algemene’ voorzieningen. 

 

Het voorgaande resulteert de volgende in het programma 2023 op te nemen voorzieningen: 

 

1. tijdelijke huisvesting div. scholen; 

2. aanvulling Onderwijs Leer Pakket div. scholen; 

3. uitbreiding Montessori college Aerdenhout: aanvullende vergoedingen; 

4. Hartenlust VMBO: inpandige aanpassing; 

5. Theresiaschool: aanpassing voorbereidingsbudget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting per voorziening 
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Voorziening 1  

Aanvrager/belanghebbenden Stichting Twijs + gemeente 

Scholen waarvoor aanvraag is ingediend c.q. 

waarop de voorziening betrekking heeft 

Van Eeghenschool - Montessori VMBO - Hartenlust 

VMBO - Theresiaschool - SAB - Franciscusschool - 

BSV 

 

Aanvraag Tijdelijke huisvesting  

Besluit Aanvraag honoreren 

Te bekostigen bedrag € 90.000 

Toelichting op de aanvraag/het besluit M.b.t. een aantal scholen is het noodzakelijk de 

komende jaren - in meer of mindere mate - 

rekening te houden met tijdelijke huisvesting, te 

weten: 

 

- Van Eeghenschool 

- Montessori VMBO 

- Hartenlust VMBO 

- Theresiaschool 

- Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld 

- Franciscusschool 

- Bloemendaalse Schoolvereniging 

 

Door Stichting Twijs is t.b.v. de Van Eeghenschool 

een formele aanvraag om plaatsing op het 

Programma 2023 ingediend.  

 

Tevens worden plannen ontwikkeld om een locatie 

van de Internationale Taalklas in Overveen te 

vestigen. Voor de periode dat een groep 

statushouders in Oldehove woonachtig is. In de 

scholen in de directe omgeving is geen sprake van 

normatieve leegstand, er wordt daarom rekening 

gehouden met huisvesting in tijdelijke lokalen.  

 

Voor zowel 2023 als 2024 wordt voorshands 

uitgegaan van een benodigd bedrag van € 90.000 
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Voorziening 2  

Aanvrager/belanghebbenden Stichting Twijs/gemeente  

School waarvoor voorziening is ingediend c.q. 

waarop de voorziening betrekking heeft 

Van Eeghenschool, Franciscusschool, Montessori 

VMBO, Hartenlust VMBO 

 

Aanvraag Uitbreiding OLP 

Besluit Aanvraag honoreren 

Te bekostigen bedrag € 157.000 

Toelichting op de aanvraag/het besluit Vanwege capaciteitsuitbreiding komen diverse 

scholen in aanmerking voor een budget ten behoeve 

van aanvulling onderwijsleerpakket en meubilair 

(OLP). Naast de Van Eeghenschool (door het 

schoolbestuur is een formele aanvraag t.b.v. 

Programma 2023 ingediend) betreft het de 

Franciscusschool, de Montessori VMBO en de 

Hartenlust VMBO.  

 

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

schrijft voor dat per uit te breiden m2 € 149 dient te 

worden toegekend aan een PO-school en € 176 aan 

een VO-school. 

 

Dit komt neer op de volgende bedragen: 

 

Van Eeghenschool: 226 m2 x € 149 = € 33.674 

Franciscusschool: 183 m2 x € 149 = € 27.267 

Montessori VMBO: 934 m2 x € 176 = € 164.384 

Hartenlust VMBO: 500 m2 x € 176 = € 88.000 

 

Totaal € 313.325, waarvan op te nemen in het 

Programma 2023: € 157.00o. Het restant, eveneens 

€ 157.000, wordt geraamd in 2024.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorziening 3  
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Aanvrager Stichting Dunamare 

School waarvoor aanvraag is ingediend Montessori VMBO 

Aanvraag Aanvullende vergoeding in kader permanente 

uitbreiding schoolgebouw 

Besluit Aanvraag deels honoreren  

Te bekostigen bedrag € 625.000 

Toelichting op de aanvraag/het besluit De Montessori VMBO heeft te maken met een fors, 

structureel ruimtetekort. In eerste aanleg bedroeg 

dit ca. 840 m2, thans wordt uitgegaan van 90 m2 

méér. Voor permanente uitbreiding is door de 

gemeente reeds € 2.342.000 beschikbaar gesteld. 

Het schoolbestuur (Dunamare) heeft een verzoek 

om aanvullende bekostiging ingediend. Dit verzoek 

heeft betrekking op: 

 

a. extra bedrag van € 188.000 i.v.m. een hoger 

ruimtetekort dan waar tot op heden van is 

uitgegaan; 

b. paalfunderingstoeslag: € 12.000 

c. aanpassing totaalbudget aan prijspeil 2022: 

€ 125.000 extra. 

d. extra bedrag van € 830.000 in verband met 

noodzakelijke versterking van het dak van het 

schoolgebouw. Wegens een tekort aan ruimte 

rondom de school resteert, volgens het 

schoolbestuur, slechts het realiseren van een 

extra verdieping op het dak. De draagkracht van 

het dak is onvoldoende. Het versterken van het 

dak vergt ca. € 1mln. Hiervan neemt het 

schoolbestuur € 170.000 voor eigen rekening. 

 

Voorgenomen besluit gemeente: de extra bedragen 

genoemd onder a, b en c. Beschikbaar stellen. Dit 

vergt een aanvullende vergoeding van € 325.000. 

 

M.b.t. voorziening d. wordt het volgende 

opgemerkt. Een toegekend normbedrag kan door 

het college worden verhoogd met een toeslag van 

ten hoogste 10%, als de voorziening zonder deze 

verhoging door bijzondere lokale omstandigheden in 

redelijkheid niet kan worden gerealiseerd. Naar de 

mening van het college is sprake van een dergelijke 

omstandigheid en zou een aanvullende vergoeding 

van maximaal 10% beschikbaar moeten worden 

gesteld, indien sprake is van daadwerkelijke 

realisatie van de voorziening. Het bestuur dient dit 

nog te onderzoeken en te bevestigen. 10% extra 

komt neer op (afgerond) € 300.000. Dit bedrag 

wordt voorshands opgenomen. 
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Voorziening 4  

Aanvrager Stichting Dunamare 

School waarvoor aanvraag is ingediend Hartenlust VMBO 

Aanvraag Aanpassing ruimten zolderverdieping 

Besluit Aanvraag honoreren 

Te bekostigen bedrag € 650.000 

Toelichting op de aanvraag/het besluit De Hartenlust VMBO is opgenomen in het tweede 

vierjarig tijdvak van het IHP. Voor deze school zijn 

twee voorzieningen opgenomen: 

 

1. uitbreiding; 

2. renovatie. 

 

De oorspronkelijke raming (2017/2018) komt uit op 

een bedrag van ruim € 7 mln. Een aan het prijspeil 

2022 aangepaste raming komt uit op ruim € 10 

mln. 

 

Het schoolbestuur heeft de afgelopen periode 

gebruikt om te onderzoeken wat precies nodig is 

om de levensduur van het gebouw met bij voorkeur 

25 jaar te verlengen en het ruimtegebrek van ca. 

500 m2 zoveel mogelijk op te lossen. Daar de 

ruimtelijke mogelijkheden beperkt zijn zoekt men 

voor het ruimteprobleem de oplossing in 

optimalisering van ruimten op de zolderverdieping. 

 

Het schoolbestuur raamt de totale kosten 

vooralsnog op € 4,55 mln. Men wil starten in 2023 

met het aanpassen van de zolderruimten. Hiervoor 

wordt een bedrag geraamd van € 650.000. In 

2024/2025 wil men de verdere uitvoering ter hand 

nemen. 
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Voorziening 5  

Betrokken schoolbestuur Stichting Jong Leren 

Betreft school Theresiaschool 

Betreft voorziening Verlagen voorbereidingsbudget 

Besluit Verlaging eerder beschikbaar gesteld budget 

Te bekostigen bedrag Het bedrag van € 250.000 wordt met € 150.000 

verlaagd tot € 100.000. 

 

Toelichting op de aanvraag/het besluit Een grote aanpassing van de Theresiaschool staat al 

jaren in de planning. De geplande voorzieningen 

betreffen: 

 

1. een nieuw gymnastieklokaal ter grootte van 

minimaal 252 m2 (oppervlakte oefenvloer); 

2. uitbreiding van het schoolgebouw (een aantal 

groepen is al jaren in het tegenover de school 

gelegen CJG/Dennenweg 15 gehuisvest); 

3. renovatie/vervangende nieuwbouw lesgedeelte 

schoolgebouw; 

4. een (niet door de gemeente te bekostigen) 

voorziening voor kinderopvang. 

 

Aan het schoolbestuur is enkele jaren geleden een 

voorbereidingsbudget van € 250.000 beschikbaar 

gesteld. Op dit budget is tot op nauwelijks een 

beroep gedaan. Achterliggende reden is dat de 

planvorming aanzienlijke vertraging heeft opgelopen 

doordat het onduidelijk is op welke locatie het 

nieuwe gymlokaal gerealiseerd kan gaan worden. 

Onbekend is wanneer besluitvorming op dit punt 

plaatsvindt. 

 

Het college acht het verantwoord het  

voorbereidingskrediet (dat beslag legt op 

begrotingsmiddelen van de gemeente) voorlopig te 

verlagen tot € 100.000. Bij gebleken 

ontoereikendheid kan te allen tijde aan de raad 

worden gevraagd het budget weer te verhogen. 
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Bekostigingsplafond 2023 

 

Op grond van het voorgaande wordt gekomen tot een bekostigingsplafond van € 1.522.000 voor 2023. 

Opbouw:  

 

1. tijdelijke huisvesting diverse scholen:   €   90.000 

2. aanvulling OLP div. scholen    € 157.000 

3. Montessori VMBO      € 625.000 

4. Hartenlust VMBO      € 650.000 

5. Theresiaschool      € 150.000 neg.  

6. onvoorziene, spoedeisende aanvragen:   € 150.000 

 

Dit bedrag voldoet aan het gestelde in lid 2 van art. 93 van de Wet primair onderwijs (Het 

bekostigingsplafond wordt zodanig vastgesteld dat redelijkerwijs kan worden voorzien in de huisvesting 

van de in het eerste lid bedoelde scholen ook het grondgebied van de gemeente). 

 

 

 

 

OOGO 

 

Het conceptprogramma is op 22 september 2022 naar de besturen van de scholen gezonden. 

 

Reacties: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


