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Motie inzake het begroten van investeringen onderwijshuisvesting

Van: CDA,
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: begroten van investeringen in onderwijshuisvesting

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 november 2022,

Constaterende dat
tijdens de uitvoering van het eerste 4-jarige tijdvlak (dat loopt tot en met 2022) van het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs is gebleken dat de in dit plan opgenomen investeringswensen: a. (nog) 
niet noodzakelijk waren, b. het investeren in andere oplossingen minder beslag legde op de publieke 
middelen, terwijl de kwaliteit van de onderwijshuisvesting gewaarborgd bleef; 
ook uit het vierde nieuwe voorstel "Kredieten onderwijshuisvesting 2023" blijkt dat begrote 
investeringen in bepaalde gevallen onvoldoende doordacht/noodzakelijk zijn, hetgeen leidt in het 
ene geval tot extra investeringen zoals bijvoorbeeld de Montessori VMBO, bij andere scholen tot een 
nieuwe scope met andere financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting;

Overwegende dat
investeren in onderwijshuisvesting één van de voorwaarden is om adequaat onderwijs te kunnen 
aanbieden in de gemeente Bloemendaal;
investeringen die worden opgenomen in de meerjarenbegroting doordacht, noodzakelijk en 
tijdbestendig dienen te zijn (hierna te noemen: "realistisch begrote investeringen"). Voorkomen 
dient te worden dat onnodig beslag wordt gelegd op de investeringsruimte in de 
(meerjaren)begroting;
onnodig beslag leggen op publieke middelen in de (meerjaren)begroting als gevolg heeft dat er voor 
andere (sociale) voorzieningen minder of geen investeringsruimte overblijft; 
de investeringen voor onderwijshuisvesting in de (meerjaren)begroting in de toekomst realistisch 
begrote investeringen dienen te zijn;

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders
de regie te nemen over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en een eigen visie daarvoor op te 
stellen;
te onderzoeken welke beleidsinstrumenten en/ of andere hulpmiddelen er voorhanden zijn om tot 
realistisch begrote investeringen te komen inzake onderwijshuisvesting (w.o. uniforme, actuele 
meerjarenonderhoudsplanningen, energiescans, metingen binnenklimaat, haalbaarheids- en 
locatieonderzoeken, geactualiseerde leerling prognoses, onderzoeken naar multifunctioneel gebruik, 
ook buiten schooltijd);
de gemeenteraad te rapporteren welke aanvullende beleidsinstrumenten en/ of andere 
hulpmiddelen voorhanden zijn;
deze beleidsinstrumenten en/ of andere hulpmiddelen ook toe te passen bij het begrote van 
investeringen inzake onderwijshuisvesting;
vooruitlopend op het nieuwe Integraal Huisvestingsplan 2023-2026 terughoudend te zijn met 
investeringen, mede door ruimere Rijksbijdragen in de toekomst.
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