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Raadsvoorstel: 2014-1254 
 
Onderwerp: Actualisatie projecten uit het IHP (Integraal 
Huisvestingsplan). 
 

Datum: 22 september 2014 
Portefeuillehouder: Faro 
Raadsbijeenkomst: 30 september 2014 
Raadsvergadering: 16 oktober 2014 
Programma: Onderwijs 
Opsteller: Hoogmoed/Berkelmans 
Bijlage: Notitie 
 
 

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel 

In het kader van een planmatige aansturing en beheersing van onderwijshuisvesting heeft uw raad op 28 
oktober 2011 een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld, waarmee de beleidskaders voor 
de onderwijshuisvesting als planningsinstrument is vastgelegd. Het IHP is een dynamisch plan dat 
aangepast wordt als dat nodig is. Inmiddels zijn al vrij snel na vaststelling van het IHP diverse 
ontwikkelingen te melden, zoals onder andere: het schaarser worden van de gemeentelijke middelen, 
beperkte leerlingenkrimp met als gevolg beperkte leegstand en het niet aankopen van het schoolgebouw 
en grond op de locatie IJsbaan 455 van het Wellantcollege. Rekening houdend met deze ontwikkeling 
wordt een actualisatie van een aantal projecten uit het IHP aan uw raad voorgelegd. Deze actualisatie 
heeft met name betrekking op de scholen voor voortgezet onderwijs (VO). 
 
In overleg met de schoolbesturen binnen het Gorinchems Besturen Overleg (GBO) zijn nieuwe afspraken 
gemaakt over de toekomstige optimale onderwijshuisvesting. Een scenario is ontstaan die de leegstand 
optimaal nivelleert, die financieel aantrekkelijk is gemaakt vanwege de toegezegde eigen bijdragen door 
de schoolbesturen, die qua tijdsaspect relatief snel kan worden gerealiseerd en zoveel mogelijk voldoet 
aan de onderwijsinhoudelijke visie. Het beoogde scenario omvat een investering van € 5,1 miljoen en is 
exclusief een jaarlijkse huurbaat van € 60.000,-- die een verkapitaliseerde waarde vertegenwoordigt van 
€ 855.000,--. De huidige knelpunten voor de onderwijshuisvesting worden hiermee structureel opgelost. 
Een volgende actualisatie van het IHP zal naar verwachting in 2015 zich toespitsen op het scholengebied 
Gorinchem-Oost/Hoog Dalem en de scholen voor speciaal onderwijs op de onderwijslocaties Dr. 
Hiemstralaan/Dr. Bauerstraat. 
 
Voor een uitgebreide tekstuele toelichting wordt u verwezen naar bijgaande notitie ‘Actualisatie diverse 
projecten IHP’. 
 

2. Fase trechter 

In dit raadsvoorstel is sprake van fase 2 (keuze). 
 

3. Inleiding  / aanleiding 

De actualisatie van diverse projecten uit het IHP heeft er, in combinatie met een veranderend financieel 
beeld voor de gemeente, toe geleid dat de eerder voorgestelde huisvestingsoplossingen uit het IHP 
opnieuw kritisch zijn bekeken. Niet alleen is gekeken vanuit financiële aspecten, want de gemeente heeft 
een wettelijke zorgplicht voor adequate en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Binnen dit proces van 
actualisatie is nadrukkelijk de samenwerking met de schoolbesturen gezocht, waarbij een ieder met zijn 
eigen verantwoordelijkheden, participeert in de planontwikkeling voor de onderwijshuisvesting. 
 
Voor een uitgebreide tekstuele toelichting wordt u verwezen naar bijgaande notitie ‘Actualisatie diverse 
projecten IHP’. 
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4. Inhoud / Kaders 

Hierbij wordt verwezen naar bijgaande notitie ‘Actualisatie diverse projecten IHP’. 
 
In de vergadering van 28 oktober 2011 heeft de gemeenteraad een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor 
de onderwijshuisvesting vastgesteld. Als uitgangspunt is dan ook gesteld dat de ontwikkelingen blijvend 
worden gevolgd en daar waar nodig een actualisatie plaatsvindt als er nieuwe inzichten zijn. In de 
tussenliggende periode ontstaan vaak uiteenlopende maatschappelijke en onderwijskundige 
ontwikkelingen, die vragen om het bijsturen en bijstellen van een IHP. De huidige actualisatie van 
projecten uit het IHP heeft met name betrekking op het voortgezet onderwijs, omdat juist bij deze scholen 
een ‘inhaalslag’ noodzakelijk is. In de afgelopen periode is in nauwe samenwerking met de betrokken 
schoolbesturen binnen het Gorinchems Besturen Overleg (GBO) gewerkt aan het voor de toekomst 
meest optimale huisvestingsscenario. 
 
Er zijn 2 scenario’s uitgewerkt: 
 
Scenario A voortgezet onderwijs 'verhuiscarrousel': 
Dit scenario omvat de volgende verhuiscarroussel:  

 het gebouw van Merewade Pro aan Merwedekanaal 8 wordt vrijgemaakt. Merewade Pro gaat 
gebruik maken van de leegstand aan de Vries Robbéweg 27.  

 Yulius VSO Merwedekanaal 8a, willekeurige locatie tijdelijke huisvesting. 

 Merwedekanaal 8 en 8a wordt bestemd voor de Windroos CVO-AV.  

 de locatie Windroos, Kon. Wilhelminalaan 2, komt vrij voor sg. Gomarus. 
Dit scenario vergt voor de scholen allerlei verhuisbewegingen en realisatie kost veel tijd (5 tot 6 jaar). In 
financiële zin komt dit scenario uit op een gemeentelijke investering van ruim € 3,7 miljoen en dit is 
exclusief de kosten voor tijdelijke huisvesting etc. ad. € 330.000,--. Een algehele exercitie van verhuizen 
heeft niet de voorkeur bij de schoolbesturen, vanwege allerlei nadelen die aan dit scenario kleven: 

- Er zijn forse investeringen nodig zonder onderwijskundig optimaal resultaat te bereiken, 
- Er ontstaat kapitaalvernietiging, 
- Er zijn geen optimale combinaties en aansluiting met de bestaande leerlingen,  
- En kwetsbare leerlingen verliezen hun kleinschalige onderwijsvorm. 

 
Scenario B voortgezet onderwijs 'Wellantcollege' (voorkeursscenario): 
Dit scenario voorkomt allerlei verhuisbewegingen en biedt binnen de komende twee à drie jaar een 
optimale huisvestingsoplossing. In financiële zin komt dit scenario uit op een gemeentelijke investering 
van € 5,1 miljoen en is exclusief een jaarlijkse huurbaat van € 60.000,-- die een verkapitaliseerde waarde 
vertegenwoordigt van € 855.000,--. De eigen bijdragen vanuit de schoolbesturen zijn in bovengenoemd 
investeringsbedrag verwerkt. 
Dit huisvestingsscenario omvat: 

 Inhuizen Wellantcollege in de locatie Vries Robbéweg Merewade College, 

 CVO-AV, renovatie locatie Windroos Kon. Wilhelminalaan, 

 Unilocatie Sg. Gomarus met beperkte vervangende nieuwbouw op de locatie Hoefslag  
(+ 2.000m² en ruimtelijke efficiencyslag inpandig + 900m²), 

 Yulius VSO Merwedekanaal, geringe aanpassingen worden uitgevoerd aan het schoolgebouw en 
daarna volgt eigendomsoverdracht van dit schoolgebouw aan het schoolbestuur. 

Vanwege het feit dat de betrokken schoolbesturen eigen bijdragen hebben toegezegd van € 2,2 miljoen 
en een structurele huurbaat van € 60.000,-- is een situatie ontstaan, om met minimale middelen uit het 
IHP-budget, de grootste knelpunten op te lossen en voorgestelde doelen te verwezenlijken.  
 
Résumerend: 
Het scenario waarbij het Wellantcollege wordt betrokken zorgt voor een reductie van de overcapaciteit, 
voorkomt desinvesteringen bij scholen die momenteel prima gehuisvest zijn, we maken optimaal gebruik 
van de reeds bestaande onderwijsvoorzieningen, kwetsbare leerlingen blijven in hun kleinschalige 
onderwijsvorm en dit scenario verstevigt het onderwijsaanbod in Gorinchem. Hiermee wordt het 
Wellantcollege behouden in Gorinchem en wordt gelijktijdig groen onderwijs zoveel mogelijk 
toekomstbestendig gemaakt. Een groot voordeel is dat realisatie van het huidig gewenste 
huisvestingsscenario relatief snel kan worden gerealiseerd, zodat de huidige knelpunten op relatief korte 
termijn kunnen worden opgelost. In financiële zin wordt geconstateerd dat beide scenario’s, over de 
middellange termijn gezien, niet zo erg veel van elkaar verschillen. 
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5. Bestaand beleid, raadskaders en –besluiten 

Voor de actualisatie van de diverse projecten is het IHP uit 2011 als uitgangspunt genomen. Na realisatie 
van het gewenste huisvestingsscenario wordt voldaan aan de door de wetgever aan de gemeente 
opgelegde zorgplicht voor de onderwijshuisvesting voor adequate en kwalitatief goede 
onderwijshuisvesting. Eén en ander is vastgelegd in onderwijswetgeving en vastgelegd in de 
'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gorinchem 2010'. 
 

6.   Betrokkenheid derden 

Binnen het GBO heeft een nauwe samenwerking plaatsgevonden. Bij alle schoolbesturen is er draagvlak 
voor dit scenario. Nadere afspraken worden verder uitgewerkt en indien noodzakelijk vastgelegd in 
convenanten met de afzonderlijke schoolbesturen. 
 

7. Beoogd effect 

Adequate schoolgebouwen, voorkomen van leegstand en optimaal gebruik van de ruimte. Gebouwen die 
goed zijn toegerust op de toekomst en waarbij daar waar dat mogelijk en wenselijk is multifunctioneel 
gebruik wordt gestimuleerd. Dat wil zeggen: voldoende capaciteit, goed onderhoudsniveau, 
rekeninghoudend met veiligheid, functionaliteit en met de maatschappelijke ontwikkelingen. 
 

8.   Risico’s of kansen 

Risico’s:  
- Een huurovereenkomst met het Wellantcollege wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar. 

Mocht het huidige aantal leerlingen bij het Wellantcollege aanzienlijk afnemen dan komt de 
bekostiging van de school en daarmee ook de bijdrage in de huurovereenkomst onder druk te 
staan. 

Kansen:  
- Op het totale beschikbare IHP-budget wordt een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd. 
- Het voorgestelde huisvestingsscenario is financieel aantrekkelijk gemaakt door de toegezegde 

eigen bijdragen vanuit de betrokken schoolbesturen (€ 2,2 miljoen + huur € 60.000,--). 
- Het huidige onderwijsaanbod blijft binnen de gemeente Gorinchem gehandhaafd 

(Wellantcollege). 
- De ontstane leegstand in Gorinchem door krimp wordt met deze besluitvorming optimaal benut 

en verder gereduceerd. 
- Bij het voortgezet onderwijs ontstaat een structurele huisvestingsoplossing, zodat de gemeente 

kan voldoen aan haar wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. 
- Qua tijdsaspect kan het voorgestelde huisvestingsscenario relatief snel worden gerealiseerd 

(binnen 2-3 jaar). 
- Bij het voorgestelde huisvestingsscenario wordt optimaal voldaan aan de onderwijsinhoudelijke 

visie van de schoolbesturen (onderwijsinhoudelijke visie bepaalt huisvesting). 
- Herontwikkeling mogelijk onderwijslocaties Lange Slagenstraat / Van Neercasselstraat (+ 

11.000m²). Eventuele opbrengsten komen ten gunste van de grondexploitatie. 
- Veel minder maatschappelijke onrust, omdat er geen verhuiscarrousel nodig is. 
- Kwetsbare leerlingen blijven in kleinschalige onderwijsomgeving. 

 

9.  Financiële consequenties 

De kosten voor het voorkeursscenario komen uit op een netto investering van € 5,1 miljoen en dit is 
inclusief de toegezegde eigen bijdragen vanuit de schoolbesturen (€ 2,2 miljoen). Met het Wellantcollege 
wordt een huurovereenkomst afgesloten voor 20 jaar met een huurtarief van € 60.000,-- per jaar. Deze 
huurbaat vertegenwoordigt een verkapitaliseerde waarde van € 855.000,--.  
 
Er is vooralsnog geen rekening gehouden met een mogelijke opbrengst van de locatie Lange 
slagenstraat/Van Neercasselstraat tot herontwikkeling. Dit dient nader te worden onderzocht. Na 
besluitvorming door uw raad wordt de herontwikkeling verder voorbereid voor het realiseren van een 
inbreilocatie op de locatie Lange Slagenstraat/Van Neercasselstraat (+ 11.000m²). Zoals bovenstaand al 
is aangegeven komt deze opbrengst ten gunste van de grondexploitatie en niet ten gunste van het IHP. 
De financiële gevolgen van deze herijking/optimalisatie van het IHP-VO zullen vooralsnog worden 
verrekend met de algemene exploitatiereserve. Dit is conform de ingezette beleidslijn uit het 
coalitieakkoord, waarbij eventuele overschotten allereerst worden gebruikt om het weerstandsvermogen 
op peil te brengen.  
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Wij maken hierbij de kanttekening dat er verschillende ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
afkomen, die vragen om een nadere overweging van bovengenoemde beleidslijn. Zo is er het Nieuwe 
Leren 2.0 (digitaal onderwijs) waar wij in het coalitieakkoord een speerpunt van hebben gemaakt. Verder 
vindt er vanuit het rijk een bekostigingswijziging plaats, waarin de verantwoordelijkheid voor het 
buitenonderhoud van schoolgebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen in het primair en 
speciaal onderwijs overgaat per 1 januari 2015. Gezien de relatie tussen de door de schoolbesturen 
opgebrachte middelen en het gerealiseerde voordeel op het IHP-VO, zullen wij de wensen in het kader 
van bovengenoemde ontwikkelingen betrekken bij de integrale beleidsafweging voor de volgende 
Perspectiefnota. 
 
De investeringskosten voor scenario A zijn als volgt (exclusief tijdelijke huisvesting € 330.000): 
 

Financiële detaillering IHP VO huisvestingsscenario (scenario A):   

  Locatie Onderwijsinstelling Investering 

W. de Vries Robbéweg 27 Merewade Pro 763.000 

Merwedekanaal 8 en 8a De Hoven Windroos 785.000 

Gildenweg 4 Yulius VSO 150.000 

Kon. Wilhelminalaan 2 Sg Gomarus 2.018.000 

Totaal   3.716.000 
 
De investeringskosten voor het voorkeursscenario B zijn als volgt: 
 

Financiële detaillering IHP VO huisvestingsscenario Wellant (scenario B):   

       Investering incl. 

  
eigen bijdrage 

Inpandig aanpassen W. de Vries Robbéweg 27 voor inhuizen Wellant 355.430 

Inpandig aanpassen Merwedekanaal 8a Yulius VSO 150.000 

Renovatie Kon. Wilhelminalaan 2 De Hoven Windroos 900.000 

Nieuwbouw Hoefslag 11 (inpandige en uitpandige uitbreiding) 3.650.000 

Totaal   5.055.430 

-Aanvullende structurele inkomsten: huurbedrag Wellant € 60.000,-- (huur 20 jaar)   

-CVO-AV heeft € 100.000,-- aanvullend toegezegd om dit scenario mogelijk te maken   
 
Eigen bijdragen scholen bij scenario B: 

Scenario B Bruto Eigen Netto 

 
investering bijdragen investering 

Wellant 705.430 350.000 355.430 

Yulius VSO 150.000 0 150.000 

Windroos 2.018.050 1.118.050 900.000 

Hoefslag Gomarus 4.400.000 750.000 3.650.000 

Totaal * 7.273.480 2.218.050 5.055.430 

* excl. verkapitaliseerde waarde € 850.000, huur Wellant € 60.000 
 
Naast de onderwijsinhoudelijke overwegingen, is er uiteraard ook de financiële afweging tussen beide 
scenario’s. Voor de vergelijking tussen de voordelen van beide scenario’s ten opzichte van onze 
begroting, is het voordeel over de periode 2015-2022 uitgedrukt in een gemiddelde. Voor scenario A is dit 
€ 142.000 en voor scenario B ca. € 132.000 (kapitaallasten). Beide scenario’s verschillen, over de 
middellange termijn gezien, financieel niet zo erg veel van elkaar. De gevolgen van de gemaakte keuze 
worden verwerkt in de begroting en de positieve verschillen ten opzichte van onze huidige begroting 
toegevoegd aan de algemene exploitatiereserve. 
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10. Vervolgproces 

Na uw besluit zullen de diverse projecten worden voorbereid en uitgevoerd. De uitvoering zal twee à drie 
jaren in beslag nemen. Over eventuele afwijkingen zult u geïnformeerd worden. 
 

11. Communicatie 

Alle betrokken organisaties zullen geïnformeerd worden over het besluit van uw raad. Bij de uitvoering 
van de diverse projecten zullen de omwonenden ook op een passende wijze geïnformeerd worden. 
Tussentijds wordt uw raad via de planning en control cyclus geïnformeerd over de uitvoering van de 
diverse projecten. 
 

12. Uitkomsten raadsbijeenkomst 

Nog in te vullen 
 

13. Nadere standbepaling college 

Niet van toepassing. 
 

14. Definitief voorstel raad 

In te stemmen met het realiseren van het volgende scenario: 
 

1. Renovatie schoolgebouw Kon. Wilhelminalaan 2, de Windroos , 
2. Realisatie beperkte uitbreiding scholengemeenschap Gomarus Hoefslag 11, 
3. Realisatie sobere aanpassingen schoolgebouw Yulius VSO, Merwedekanaal 8a, 
4. Inpandig aanpassen W. de Vries Robbéweg 27 Merewade College (stichting OVO), zodat 

ruimtelijke integratie Wellantcollege mogelijk wordt, 
 
In te stemmen met: 
5. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 5,1 miljoen uit het beschikbare IHP-budget 

voortgezet onderwijs, 
6. Het financieel voordeel verrekenen met de algemene exploitatiereserve met de kanttekening dat 

binnen de Perspectiefnota 2016 voorstellen volgen om (een deel van) het gerealiseerde voordeel 
te bestemmen aan onderwijs. 

 

Burgemeester en wethouders van Gorinchem, 
de secretaris,                        de burgemeester,            
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15. Besluit 

  
De gemeenteraad van Gorinchem 
 
Gelet op het raadsvoorstel van 22 september 2014 
 
Besluit:  
 
 
In te stemmen met het realiseren van het volgende scenario: 
 

1. Renovatie schoolgebouw Kon. Wilhelminalaan 2, de Windroos, 
2. Realisatie beperkte uitbreiding scholengemeenschap Gomarus Hoefslag 11, 
3. Realisatie sobere aanpassingen schoolgebouw Yulius VSO, Merwedekanaal 8a, 
4. Inpandig aanpassen W. de Vries Robbéweg 27 Merewade College (stichting OVO), zodat 

ruimtelijke integratie Wellantcollege mogelijk wordt, 
 

In te stemmen met: 
5. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 5,1 miljoen uit het beschikbare IHP-budget 

voortgezet onderwijs, 
6. Het financieel voordeel verrekenen met de algemene exploitatiereserve met de kanttekening dat 

binnen de Perspectiefnota 2016 voorstellen volgen om (een deel van) het gerealiseerde voordeel 
te bestemmen aan onderwijs. 

 
 
Aldus besloten in de vergadering van de raad van Gorinchem van 16 oktober 2014. 
 
 
 
de griffier,                                                  de voorzitter, 
 
 
 
 
 

 


