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0. SAMENVATTING EN LEESWIJZER 

 
Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 – 2015 (IHP Onderwijs) van de 

gemeente Gorinchem. Dit plan is het resultaat van een intensief proces van inventariseren, 
doorrekenen, overleggen en brainstormen met intern en extern betrokkenen, in het bijzonder 
met de onderwijsinstellingen in Gorinchem. Wij zijn eenieder die betrokken is geweest bij dit 
proces erkentelijk voor hun bijdrage, want het resultaat mag er zijn! 
 
Het IHP volgt op de actualisatie van de visie op de brede scholen ontwikkeling die in mei 2011 
door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze geactualiseerde visie nemen wij afscheid van de 

brede school als enkel een fysiek gebouw. Veel meer dan voorheen dragen wij de brede school 
gedachte uit als een netwerkconcept met voorzieningen voor kinderen, ouders en de buurt, 

met scholen als centraal punt. Het kan dan nog steeds gaan om één fysiek gebouw, maar ook 
om voorzieningen die in een zelfde wijk of stadsdeel liggen en samenwerkingsafspraken met 
elkaar hebben. De regiefunctie brede scholen wordt met name in het leven geroepen om het 
(niet-fysieke) brede school concept handen en voeten te geven. Hiermee denken wij tevens 
een beter antwoord te hebben op de landelijke, neerwaartse trend van het leerlingenaantal in 

de komende jaren. In Gorinchem is deze tendens nu reeds merkbaar in het primair onderwijs 
en in het voortgezet onderwijs vanaf 2017-2018.  
Het efficiënt omgaan met de bestaande onderwijsgebouwen om leegstand zo veel als mogelijk 
te voorkomen is daarmee hét uitgangspunt van dit IHP. Weliswaar op macro-niveau, op het 
niveau van de stad en soms de regio, want op micro-niveau, op het niveau van de individuele 
onderwijsinstellingen, ligt dit genuanceerder. In het IHP hebben we beide bekeken, omdat een 

overschot aan capaciteit bij de ene school soms, maar niet altijd, via „medegebruik‟ kan 
worden gecompenseerd met een tekort aan capaciteit bij een andere school. Op die basis zijn 
voor de verschillende „probleemgebieden‟ scenario‟s ontwikkeld en is op basis van een aantal 
criteria (financieel, onderwijskundig, status van de accommodaties, ontwikkelingspotentie) een 
keuze gemaakt voor het meest passende scenario. 
 

De ervaring van het werken met een IHP is nieuw voor onze gemeente, maar we kunnen nu al 

zeggen dat de integrale afweging waartoe we met een dergelijk plan toe worden gedwongen 
ons al veel inzichten en oplossingsrichtingen hebben gebracht. Wij zijn dus zeer zeker van plan 
dit planmatig instrument ook in de toekomst te blijven gebruiken. Het huidige IHP gaat over de 
periode van 4 jaar en geeft een doorkijk voor de periode van 10 tot 15 jaar. Het is een levend 
document. Dit betekent dat we de ontwikkelingen blijven volgen en daar waar nodig een 
actualisatieslag maken op basis van de nieuwste inzichten.  
 

Leeswijzer 
Het IHP Onderwijs is in eerste instantie een gemeentelijk planningsinstrument, maar daarnaast 
geeft het een kader en doorkijk voor meerdere doelgroepen: het onderwijsveld, bestuur en 
ambtenaren van de gemeente, aan brede scholen gelieerde organisaties en de burgers 
vanwege de ontwikkelingen rondom de scholen in hun wijk. Het eerste deel van het document, 
het strategisch deel, bevat, naast een aantal echt strategische ontwikkelingen, ook het 

wettelijk kader waarbinnen de gemeente opereert op het terrein onderwijshuisvesting. Dit deel 
(paragraaf 2.5 t/m 2.10) is vooral een beschrijving van de feitelijk bestaande werkwijze, met 
name interessant voor het onderwijsveld, en bedoeld om deze werkwijze te formaliseren. 
Pagina 21 (figuur 3) bevat een samenvatting van dit kader. Na het strategisch kader van 

hoofdstuk 2 volgt in hoofdstuk 3 een beschrijving („foto‟) van de huidige situatie van 
onderwijshuisvesting in Gorinchem. De huisvestingssituatie van het primair onderwijs wordt 
beschreven in paragraaf 3.2, het voorgezet onderwijs in 3.3 en het speciaal onderwijs in 3.4. 

De „foto‟ van hoofdstuk 3 leidt tot een aantal „probleemgebieden‟ waarvoor in hoofdstuk 4 
scenario‟s zijn ontwikkeld. In bijlage 2 worden per „probleemgebied‟ de scenario‟s beschreven 
die zijn onderzocht en meegewogen. Hoofdstuk 4 richt zich op de voorkeursscenario‟s en kent 
dezelfde indeling als hoofdstuk 3: primair onderwijs (paragraaf 4.4), voortgezet onderwijs 
(paragraaf 4.5) en speciaal onderwijs (paragraaf 4.6). De financiële vertaalslag van de 
voorkeursscenario‟s kunt u terugvinden in hoofdstuk 5.  
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Tot slot 
Met dit IHP is voor de periode 2012-2026 een investeringslast van € 32 miljoen gemoeid 
waarvan  

€ 8,5 miljoen door derden wordt opgebracht. Hiermee zijn wij van mening dat de gemeente 
haar zorgplicht voor onderwijshuisvesting in Gorinchem op een optimale wijze invult, terwijl de 
kwaliteit en kwantiteit van de onderwijsgebouwen voor een lange periode op een goed niveau 
komt en blijft. Nadat de beleidskaders en financiële kaders van het IHP door de gemeenteraad 
zijn vastgesteld, wordt aangevangen met de projectmatige uitvoering ervan. Het IHP heeft 
hier, zowel procesmatig en inhoudelijk, een prima basis voor gelegd. 
 

Arnie Faro 
Wethouder Onderwijs 
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1. INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS GORINCHEM 

1.1. Inleiding 

In het kader van een planmatige aansturing en beheersing van onderwijshuisvesting is het  

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP-Onderwijs) opgesteld. Het opstellen van een 
jaarlijks programma onderwijshuisvesting is een verplichting voor gemeenten, die volgt uit de 
onderwijsregelgeving. De gemeente Gorinchem heeft reeds eerder een uitvoerend IHP 
opgesteld. Conform de verantwoordelijkheden en de afspraken met de raad is een nieuw IHP 
Onderwijs opgesteld. In februari 2010 heeft de Raad de definitieve locatiekeuzen van diverse 
scholen gekoppeld aan het vaststellen van het IHP-Onderwijs. In juni 2011 is de raad 
geïnformeerd over de voortgang van het opstellen van het IHP-Onderwijs, waarbij is 

aangegeven dat in oktober 2011 het IHP-Onderwijs ter besluitvorming aan de raad wordt 

voorgelegd. 
Aangezien een IHP wordt opgesteld voor een (beleids)periode van 4 jaar, zal als werktitel “IHP 
Onderwijs 2011-2015” worden aangehouden. 

1.2. Doelstellingen IHP Onderwijs 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van adequate schoolgebouwen. Dat wil 
zeggen: voldoende capaciteit, goed onderhoudsniveau, rekeninghoudend met veiligheid en 

functionaliteit. 
 
Dit IHP geeft invulling aan de gemeentelijke taak om planmatig met de huisvesting van 
onderwijsaccommodaties om te gaan. Daarbij is het IHP Onderwijs een hulpmiddel om op basis 
van geactualiseerde beleidsuitgangspunten en – kaders, de juiste keuzen te maken over de 
locatie, bouw, organisatie en financiële planning van onderwijsgebouwen. Het IHP Onderwijs 

wordt opgesteld voor een beleidsperiode van 4 jaar, de doorkijk ligt daarbij, conform de 
raadsopdracht, op 10 tot 15 jaar.  
 
Het IHP Onderwijs is opgebouwd van strategisch naar operationeel. 

 Strategisch: beschrijving en vaststelling van het beleidskader op basis van 
maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en flankerend beleid. Dit onderdeel 
is vooral op sturing/regie gericht. 

 Operationeel IHP: praktische, beheersmatige en financiële uitwerking en programmering 
van de onderwijshuisvesting. Het operationeel IHP richt zich op uitvoering. 

 
Met de hier beschreven aanpak wordt aangesloten op de door de VNG opgestelde advisering 
over het opstellen van integrale huisvestingsplannen. 
 
Tot het IHP Onderwijs 2011-2015 behoort niet: 

 huisvestingsbeleid voor de sectoren welzijn, cultuur en sport. Behalve in die gevallen dat er 
een directe relatie of fysieke verbondenheid in de huisvesting aanwezig is. Dat geldt voor 
multifunctionele accommodaties, gymzalen en brede scholen; 

 ontwikkeling van een breed gemeentelijk vastgoedbeleid. Dit wordt via een separaat 
traject binnen de gemeente onderzocht en ontwikkeld. In het kader van het IHP 2011-2015 
wordt alleen het huisvestingsbeleid voor onderwijs en eventueel daaraan te relateren 

functies bezien; 

 de ontwikkeling van algemene gemeentelijke beleidsinitiatieven en uitgangspunten. 

1.3. Relatie met accommodatiebeleid 

Binnen de gemeente lopen op dit moment projecten die gericht zijn op accommodatiebeleid en 
huisvesting ten aanzien van welzijnsfuncties. Het team Vastgoed & Belastingen kent als een 
van haar doelstellingen het op een centrale plek organiseren van samenhang, afstemming en 
efficiency in de vastgoedprocessen (vastgoedmanagement en portefeuillemanagement), met 

daaraan voorafgaand een heldere visie op de vastgoedfunctie van de gemeente. De uitwerking 
van de doelstellingen van het team Vastgoed & Belastingen vindt in de komende tijd plaats. 
Dit loopt deels parallel aan het opstellen van het IHP Onderwijs, hetgeen inhoudt dat 
afstemming zal plaatsvinden over de raakvlakken en informatie wordt uitgewisseld. Het IHP 
Onderwijs is gericht op de planning van onderwijsvoorzieningen en zal dus inzicht geven in de 
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planning en investeringen van de accommodaties voor speciaal basisonderwijs, primair 
onderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs. Daar waar een koppeling bestaat met andere 
functies binnen een accommodatie, zoals bij een brede school, zal dit ook in het IHP Onderwijs 

aan de orde komen. Voor sport geldt hetzelfde. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in het 
onderhavige projectplan. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat het overall accommodatiebeleid 
overkoepelend is aan onderwijs, sport, welzijn en cultuur.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   afstemming 
 
 
Figuur 1: Schematische positie van het IHP 
 

1.4. Relatie met de raadsopdracht 

De raad heeft, in relatie met het IHP Onderwijs, in november 2010 de opdracht geformuleerd 
inzake de ontwikkeling van brede scholen, mede in relatie tot de toekomst van kinderopvang 
en de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin. De raadsopdracht formuleert het 
volgende: 
 

“er wordt een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) ontwikkeld dat een meerjarige 
planning geeft van de ontwikkelingen en investeringsbehoeften op het gebied van 

onderwijshuisvesting, kinderopvang, inloopfuncties voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en 
aanpalende voorzieningen.” 

 
Deze raadsopdracht heeft een sterke inhoudelijke relatie met het brede scholenbeleid. Via een 
separaat traject is het brede schoolbeleid (zie ook bijlage 4) uitgewerkt en als zodanig ook 
vastgesteld door de raad in mei 2011. De koppeling tussen inhoud en de 
huisvestingsconsequenties worden in dit IHP Onderwijs meegenomen. 

1.5. Proces van totstandkoming 

1.5.1. Projectmatige aanpak 

Het opstellen van het IHP Onderwijs is conform de projectmatige aanpak opgezet. Dat 
betekent dat doelen, organisatie, planning en communicatie helder zijn vastgelegd en breed 
vanuit de organisatie mede zijn opgesteld.  

1.5.2. Borging organisatie en uitvoering 

In samenspraak met betrokkenen is het strategisch IHP Onderwijs en de daaruit volgende 
prioritering van aandachtsvelden vormgegeven. De eindverantwoordelijkheid voor 
onderwijshuisvesting ligt weliswaar bij de gemeente, doch hier gaat een proces aan vooraf 
waar schoolbesturen (al dan niet via het overleg met de schoolbesturen, Lokaal Educatieve 
Agenda genaamd) en deskundigen adviseren over het maken van afwegingen en keuzen. Dit is 
het maatwerk dat centraal staat in de wijze waarop de gemeente wil omgaan met 
huisvestingsvraagstukken bij onderwijsgebouwen. 

Accommodatiebeleid  

Onderwijs 
IHP  

Welzijn Sport  Cultuur  Overige 
accommodaties  
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In dit proces spelen de volgende organisaties en/of overleggremia een rol. 
 Gemeente Gorinchem, primair verantwoordelijk voor adequate huisvesting onderwijs en 

uitvoering van de bepalingen in de verordening onderwijshuisvesting; 

 Schoolbesturen, verantwoordelijk voor eigen scholen voor wat betreft onderwijskundige 
zaken, regulier onderhoud en beheer en exploitatie; 

 Lokaal Educatieve Agenda (LEA), leden van dit overleg (gemeente en schoolbesturen) zijn 
verantwoordelijk voor inbreng en advisering onderwijsvraagstukken. Het LEA is een 
invulling van de wettelijke basis: “op overeenstemming gericht overleg”. Afwegingen 
tussen het schoolspecifieke belang en het algemene gemeentelijke belang vinden in eerste 
instantie daar plaats. Gemeente en schoolbesturen hebben uiteindelijk een gezamenlijk 

belang, maar wel vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit beide invalshoeken wordt 
gestreefd naar passende, adequate huisvesting voor alle scholen.  
Hoewel er gestreefd wordt naar consensus, blijft de finale afweging voorbehouden aan de 

gemeente. Het advies van het LEA speelt daarbij een grote rol. Elke afwijking van het 
advies van het LEA vindt gemotiveerd plaats.  

1.5.3. Organisatie, overleg en advies 

Bij het opstellen van het IHP Onderwijs wordt conform de onderstaande organisatie gewerkt. 

Sleutel hierbij is een integrale benadering van de inhoud en daarmee ook de gemeentelijke 
organisatie en het onderwijsveld. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 2: Organisatie-opzet IHP Onderwijs 
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2. STRATEGISCH ONDERDEEL INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS 

2.1. Inleiding 

Het strategisch onderdeel van het IHP Onderwijs heeft betrekking op de ontwikkeling of 

bestendiging van beleid, de implementatie en de consequenties (organisatie, financiën, beheer) 
daarvan voor de komende jaren. De totstandkoming van het strategisch onderdeel van het IHP 
Onderwijs is resultante van een proces met betrokkenen uit het „veld‟. Kernbegrippen hierbij 
zijn het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen of onderwijskundige ontwikkelingen. Het 
vergt het opstellen van een ambitieniveau met visieontwikkeling, waaruit een aantal 
speerpunten of scenario‟s kunnen volgen, die in tijd, financiën en verantwoordelijkheden 
worden uitgezet.  

2.2. Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode? 

Het vigerende onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente Gorinchem heeft in de afgelopen 
jaren geleid tot een aantal afgeronde huisvestingsprojecten met betrekking tot nieuwbouw, 
aanpassing/renovatie en beleid. De volgende projecten kunnen daarbij als voorbeeld worden 
genoemd: 
 Brede school Merwedonk in 2005; 
 realisatie “Wonen-Leren-Zorg (WLZ)”-gebouw in 2005; 

 nieuwe huisvesting voor Merewade Pro in 2008; 
 uitbreiding van Gomarus aan de Hoefslag in 2005; 
 uitbreiding van de Noordhoek in 2010; 
 Brede school Gildenplein in 2011; 
 aanpassing binnenklimaat in schoolgebouwen primair onderwijs; 
 wijziging verordening onderwijshuisvesting; 

 actualisering kader materiële instandhouding onderwijsgebouwen; 
 actualisering omvang beschikbare ruimte onderwijsgebouwen. 

 
Inmiddels is een aantal onderwijshuisvestingsplannen in uitwerking of staan op de nominatie 

om aangepakt te worden. Het betreft hierbij onder meer de brede schoolplannen 
Schuttersplein, Lingeplein en Hoog Dalem. Verder vergt een aantal situaties bij scholen de 
aandacht als gevolg van de kwaliteit van huisvesting en de ontwikkeling van de 

leerlingprognoses. 
De plannen voor onderwijshuisvesting worden in scenariostudies bezien op de 
uitvoeringsmogelijkheden. In het operationeel deel van dit IHP komt dit terug. 

2.3. Maatschappelijke ontwikkelingen en impact 

2.3.1. Rol van scholen in de maatschappij 

Scholen hebben een belangrijke positie in de samenleving, vaak getypeerd als een brede 
maatschappelijke functie in de wijk. Met name de functie voor primair onderwijs is in de 

afgelopen jaren verruimd naar een netwerkomgeving voor de opvang van kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit wordt met name gefaciliteerd door de aansluitende samenwerking 
met kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en zorg. Hierdoor ontstaat een geheel aan 
opvangvoorzieningen. Dit maakt de school en haar partners minder solitair en dit betekent een 
andere kijk op onderwijshuisvesting. Het onderwijsgebouw heeft een faciliterende functie voor 

samenwerkende partners. Dit betekent niet dat alle functies gerelateerd aan kinderen 

gehuisvest moeten zijn binnen één gebouw, maar wel dat gebruik gemaakt kan worden van 
elkaars faciliteiten. De meest vergaande vorm hierbij is de brede school waarin functies voor 
opvang, zorg en bewegen in elkaar zijn verweven. Naast primair onderwijs zijn er ook in het 
voortgezet onderwijs tendensen om huisvesting op een andere wijze te bezien.  
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2.4. Visie op onderwijshuisvesting 

2.4.1. Kader brede scholenbeleid 

In mei 2011 zijn de kaders voor de brede scholen door de raad aangenomen. Vanuit deze 

bestaande kaders wordt de visie brede scholen uitgewerkt. Hieronder volgt een resumé van het 
vastgestelde brede schoolbeleid. 
 
Definitie brede school 
Hoewel er vele definities zijn over de brede school, hanteert de gemeente Gorinchem (conform 
de raadskaders mei 2011) de volgende omschrijving: "Een brede school is een netwerk van 
voorzieningen voor kinderen, ouders en de buurt, met de scholen als centraal punt". Het kan 

hierbij gaan om één fysiek gebouw, maar ook om voorzieningen die in een zelfde wijk of 

stadsdeel liggen en samenwerkingsafspraken met elkaar hebben. 
 
Beleidsuitgangspunten voor Brede Scholen in Gorinchem: 
 de binnen een Brede Schoolconcept werkende organisaties kunnen door een goede 

samenwerking de ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen; 
 brede scholen bieden een aansluitend netwerk aan voorzieningen; 

 de samenwerkingspartners kunnen per stadsdeelverschillen. Op basis van allerlei 
(maatschappelijke) ontwikkelingen kunnen partners en projecten worden toegevoegd; 

 evenwichtige spreiding van voorzieningen over de stad; 
 goede bereikbaarheid (mede in verband met de verkeersveiligheid); 
 bevorderen van de leefbaarheid in de wijk; 
 efficiënt gebruik van accommodaties (waar mogelijk kunnen ruimtes gezamenlijk gebruikt 

worden en wordt ruimte geboden aan andere partners, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen 
of de wijkagent). 

 
De volgende kaders (profielen) zijn, afhankelijk van de specifieke behoefte in een stadsdeel, 
voor de brede scholen in Gorinchem van toepassing: 

1. De brede school is gericht op het scheppen van kansen en het voorkomen en bestrijden 
van onderwijsachterstanden, de doorgaande leerlijn is hierbij essentieel (kansenprofiel).  

2. De brede school is gericht op het bieden van sluitende arrangementen van onderwijs en 
opvang voor werkende ouders (opvangprofiel).  

3. De brede school is gericht op verbreding en verbetering van zorg voor kinderen met 
problemen (zorgprofiel).  

4. De brede school is gericht op talentontwikkeling bij alle leerlingen met een breed aanbod 
aan sportieve, sociale en culturele activiteiten (verrijkingsprofiel). 

5. De brede school is gericht op versterking van de sociale cohesie en participatie in wijken 
door een aanbod voor kinderen, ouders én overige wijkbewoners (wijkprofiel).  

 

Op basis van de raadsopdracht uit november 2010 is een nadere concretisering gegeven aan 
het brede schoolbeleid binnen de gemeente. Een uitgebreide beschrijving van dit beleid is 
opgenomen in bijlage 4. 
 
Relatie met huisvesting 
Gezamenlijke huisvesting van organisaties is niet persé noodzakelijk om een brede school te 

vormen. In Gorinchem geldt een brede schoolconcept, waarbij er sprake is van samenwerking 

tussen het onderwijsveld, de kinderopvang, het welzijnswerk, de zorginstellingen en diverse 
culturele organisaties. Vanuit deze al bestaande samenwerking wordt daar waar dat mogelijk 
en nodig is, de kans aangegrepen om te komen tot een gezamenlijke huisvesting van 
verschillende organisaties, waardoor de samenwerking nog meer vorm kan krijgen. 
Het gezamenlijk huisvesten van verschillende instanties in één gebouw is niet voldoende om te 
spreken van een brede school, dan is er alleen sprake van een multifunctioneel gebouw. Het 

gaat om onderlinge samenwerking en afstemming. Samenwerking is het sleutelwoord, waarbij 
de gezamenlijke huisvesting ondersteunend is.  
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Samenwerkende partners binnen de brede school kunnen ook in elkaars directe nabijheid 
liggen, waardoor de samenwerking ook goed mogelijk is. Ter ondersteuning van het brede 
schoolconcept heeft de raad in mei 2011 besloten om een gemeentelijke coördinatiefunctie in 

te stellen. 

2.4.2. Visie voortgezet Onderwijs 

De besturen voor het voortgezet onderwijs binnen de gemeente hebben in de afgelopen 
periode in gezamenlijkheid de inhoud en samenstelling van het onderwijsaanbod met elkaar 
besproken. Dit heeft geleid tot een aanzet tot een masterplan waarin de betreffende besturen 
een aanzet geven voor het toekomstig onderwijsaanbod binnen de gemeente. Hierin wordt 
door de schoolbesturen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid vormgegeven voor onder meer, 

kort samenvattend, de volgende onderwerpen: 

 diversiteit in levensbeschouwelijk en pedagogisch-didactisch aanbod aan 
onderwijsinstellingen in relatie tot optimale ontplooiing van jongeren en de aansluiting op 
de (regionale) arbeidsmarkt; 

 instandhouding afgestemd aanbod aan opleidingen in krimpende markt; 
 zorgdragen voor doorgaande leerwegen; 
 zorgdragen voor een sterke infrastructuur; 

 zorgdragen voor optimaal ruimtegebruik van gebouwen en faciliteiten. 
 
Door de schoolbesturen is een korte en middellange termijnplanning neergelegd met 
betrekking tot de verdere invulling en uitwerking van het masterplan.  
De schoolbesturen willen de uitwerking van het masterplan in gezamenlijkheid met de 
gemeente vormgeven. Deze invulling van samenspraak en samenwerking zal als actiepunt 

worden meegenomen bij de uitwerking van dit IHP Onderwijs. 
 
Daarnaast blijft vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de huidige 
huisvesting voor voortgezet onderwijs ingevuld. In het kader van haar verantwoordelijkheid is 
er een scenario-onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige onderwijshuisvesting, waaronder 

ook het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de binnen het 
onderwijsveld levende knelpunten en de contouren van het masterplan. 

 
Naast de hiervoor genoemde gezamenlijke visie speelt de mogelijke ontwikkeling van een 
“Tienercollege”. Vanaf schooljaar 2012-2013 willen stichting LOGOS en CS De Hoven 
(onderdeel van CVO-AV) een Tienercollege mogelijk maken voor leerlingen van 10 tot en met 
14 jaar. Het uiteindelijk doel is het creëren van „een ononderbroken ontwikkelingsproces voor 
alle leerlingen‟ door hen passend onderwijs te bieden. Het Tienercollege heeft in zijn 
algemeenheid als doel om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs op een andere 

wijze in te richten en te optimaliseren. De huisvestingsgevolgen zullen binnen het bestaande 
gebouwenbestand worden opgelost. 

2.4.3. Visie speciaal onderwijs - zorglandschap 

Een belangrijke ontwikkeling is de invoering van “Passend onderwijs”. In principe moet het 
voor elke leerling mogelijk worden om optimaal gebruik te maken van de reguliere 
onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden. Direct gevolg 

hiervan is dat onderwijsgebouwen geschikt moeten zijn voor leerlingen met een beperking. De 

invoering van passend onderwijs staat gepland voor 2012.  
De verwachting is dat de invoering van passend onderwijs weinig of geen effecten zal hebben 
op de huisvestingsbehoefte van de scholen voor speciaal onderwijs. De steeds complexere 
doelgroep van de scholen vraagt om een specifieke aanpak in een daarvoor aangepaste 
omgeving. 
Daarnaast zal de zorg voor leerlingen steeds meer op de reguliere onderwijslocatie kunnen 

gaan plaatsvinden. De wijze waarop hangt ook af van de wijze waarop schoolbesturen en het 
samenwerkingsverband hier invulling aan willen gaan geven. De ontwikkeling van zorg in het 
onderwijs zal naar verwachting steeds meer richting specialisaties of expertisecentra gaan. 
Door de bezuinigingen die vanuit de rijksoverheid worden doorgevoerd zal samenwerking en 
gebruik maken van elkaars accommodatie naar verwachting worden gestimuleerd. 
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Voor de Gorinchemse situatie zullen deze ontwikkelingen naar verwachting geen grote 
consequenties hebben. Vooruitlopend op de ontwikkelingen wordt bij de scenario-uitwerking 
wel rekening gehouden met het zoveel mogelijk clusteren van speciaal onderwijs. 

2.4.4. Doordecentralisatie 

Door de scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO (Da Vinci college en het Wellantcollege) 
is een gezamenlijke VO-visie ontwikkeld. Op termijn willen de schoolbesturen zich verbinden 
aan de opdracht om gezamenlijk te zorgen voor een rijk palet aan onderwijsrichtingen, de 
doorlopende leerlijnen te bewaken, te zorgen voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, een 
sterke ICT structuur, het optimaal ruimtegebruik, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten 
en het zorgen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Op zichzelf zijn schoolbesturen 

individueel verantwoordelijk voor de genoemde taken. Echter de verwachting is dat er vanuit 

de gezamenlijkheid meer bereikt kan worden. Men vindt dat het onderwijs daarbij ook zelf 
verantwoordelijk moet kunnen zijn voor hun (gezamenlijke) huisvesting. In deze optiek hoort 
daar dan ook (een gedeelte van) het budget bij dat de gemeente krijgt via de rijksoverheid, de 
zogenaamde doordecentralisatie.  
Het gemeentelijk uitgangspunt is dat een doordecentralisatie geen doel op zich is, maar een 
efficiënt en effectief middel om andere (inhoudelijke) doelen, zoals bijvoorbeeld een 

verbetering van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, beter te 
kunnen realiseren en faciliteren.  
Aangezien de Gorinchemse schoolbesturen met de gemeente willen praten over een eventuele 
doordecentralisatie, wordt door deskundigen op dit vlak een financiële doorrekening gemaakt. 
Op basis van de resultaten hiervan worden de mogelijkheden van (een gedeeltelijke) 
doordecentralisatie bezien. 

2.5. Wettelijk kader: Verordening Onderwijshuisvesting 

Een aantal zaken die betrekking hebben op onderwijshuisvesting is in de onderwijsregelgeving 
geborgd. Anders dan met algemene beleidskaders, heeft de wettelijke regelgeving een 
dwingend karakter. Dat betekent dat in ieder geval een aantal zaken geregeld dient te zijn. De 

verordening is daar een instrument voor. 
De Verordening Onderwijshuisvesting vertaalt de wettelijke regelgeving ten aanzien van 
onderwijsgebouwen naar de situatie in Gorinchem. Deze wijziging is gebaseerd op recente 

landelijke ontwikkelingen. Daarnaast heeft de VNG voorgesteld de verordening te 
vereenvoudigen. Onder het motto “Afscheid van het klaslokaal” stelt de VNG voor de 
systematiek van de huisvestingsverordening te vereenvoudigen. Er is geen wetswijziging in het 
spel; de nieuwe systematiek wordt doorgevoerd op initiatief van de VNG. De structuur van de 
verordening en de bijlagen blijven ongewijzigd.  
Het gevolg van de vereenvoudiging is dat schoolbesturen in zeer ruime mate de vrijheid 
hebben om een schoolgebouw naar eigen inzichten in te richten. Dit is mede mogelijk nu het 

Bouwbesluit niet langer voorschrijft dat een leslokaal een oppervlakte van minimaal 42 m2 
moet hebben. Zo kunnen schoolgebouwen – als de inrichting van het onderwijs daarom vraagt 
- nu ook zonder leslokalen worden gebouwd. Hierdoor ontstaat een betere aansluiting bij de 
(toenemende) diversiteit in het onderwijs, waaronder het vorm geven aan multifunctionele 
accommodaties. Uitbreiding in verband met onderwijskundige vernieuwingen blijft mogelijk 
(maximaal eenmaal gedurende de levensduur van een gebouw). Ook ten aanzien van 

leegstand en medegebruik wordt dit niet meer in lokalen, maar in m2 uitgedrukt.  

Op 1 januari 2011 is de verordening in werking getreden. 
 
Naast de normering regelt de Verordening Onderwijshuisvesting ook de verdeling van kosten 
van onderhoud. Dit wordt gedaan in een zogenoemde kruisjeslijst. Hierin is per 
huisvestingsonderdeel opgenomen bij wie de verantwoordelijkheid ligt: de gemeente of het 
schoolbestuur. In bijlage 2 is deze kruisjeslijst opgenomen. 

2.6. Kaders onderwijshuisvesting 

Voor het IHP Onderwijs is een aantal beleidskaders van toepassing die mede vormgevend zijn 
voor beleid en uitvoering. Het betreft dan onder meer de beleidskaders voor ruimtenormering, 
brede schoolbeleid, leegstand, verhuur en veiligheid. Ten opzichte van wettelijke regelgeving 
bestaat hier de vrijheid om er een eigen invulling en uitvoering aan te geven. 
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Gelet op de ontwikkelingen en knelpunten die spelen, zal het IHP Onderwijs een aantal 
oplossingsrichtingen benoemen. Dit wordt in onder meer het scenario-onderzoek gedaan.  
In onderstaande paragrafen wordt invulling gegeven aan een aantal relevante kaders. 

2.6.1. Financieel kader: normbekostiging 

In financieel perspectief blijkt de normvergoeding voor onderwijshuisvesting onvoldoende ter 
bekostiging van huisvesting. Het gaat hier niet alleen om de marktsituatie, maar ook om de 
kwaliteiten waar een hedendaags onderwijsgebouw aan dient te voldoen. Aspecten als 
duurzaam bouwen, veilig en gezond binnenklimaat en locatiespecifieke kenmerken zijn debet 
aan afwijkingen ten opzichte van de norm. De norm voor onderwijshuisvesting is niet op 
afwijkingen berekend. Uitgangspunt hierbij is sober en doelmatig bouwen. De spanning tussen 

norm en praktijk levert problemen op. Voor een heldere afbakening tussen normering en 

additionele wensen, wordt hier de volgende procesaanpak bekostiging onderwijshuisvesting 
voorgesteld. 
 
Voor huisvestingsprojecten waar schoolbesturen volgens de verordening recht op hebben, 
wordt de afweging gemaakt of er sprake is van nieuwbouw of renovatie. Naast de omvang van 
de investeringslast en de kwaliteit en beschikbaarheid van bestaande gebouwen, zullen ook de 

(financiële) aspecten beheer en exploitatie als afweging worden meegenomen. 
 
Aangezien de verordening onderwijshuisvesting als onderlegger fungeert, zullen zowel ruimte 
als bekostiging in eerste instantie hierop worden gebaseerd. Dit sluit aan op de huidige 
werkwijze van het beschikbaar stellen van een basiskrediet. Deze normering heeft dan alleen 
op onderwijs betrekking en gaat over de m2, vergoeding en eventueel eerste inrichting. Dit is 

primair het uitgangspunt voor bekostiging. 
 
Daarnaast wordt vastgelegd wat de additionele eisen en wensen zijn waar naast de normering 
rekening mee dient te worden gehouden. Dit betreft dan bijvoorbeeld: 
 rest (boek)waarden gebouw en grond; 

 locatiespecifieke omstandigheden (vervuiling, grondkosten, sloop e.d.); 
 duurzaam bouwen; 

 ontsluiting en parkeren; 
 stedenbouwkundige randvoorwaarden; 
 additionele ruimten; 
 gezond binnenklimaat; 
 inrichting. 

 
Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten additioneel zijn aan de voor onderwijs 

bedoelde normering. Op basis van de onderleggers en indieners van deze additionele eisen en 
wensen kunnen de verantwoordelijkheden voor bekostiging door gemeente en schoolbesturen 
worden vastgelegd. 
De basisbekostiging en additionele kosten worden ter besluitvorming aan de besturen 
voorgelegd. Hiermee worden de financiële kaders en verantwoordelijkheden voor het project in 
een vroeg stadium vastgesteld. 

2.6.2. Veiligheid en gezond binnenklimaat 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van goede onderwijshuisvesting. 
Hierbij hoort dat gebouwen goed zijn beveiligd en dat de veiligheid voldoet aan de wettelijke 
eisen zoals vastgelegd in het bouwbesluit.  
 
In dat kader zijn de onderstaande voorzieningen voor rekening van de gemeente: 
 beveiliging van het schoolgebouw gericht op de inrichting; 

 voorzieningen voor brandveiligheid: hierbij gaat het om maatregelen die worden getroffen 
op basis van eisen van de brandweer. 

Voor deze onderdelen is beleid vastgesteld. 
 
Onderwerpen die de onderwijshuisvesting in kwaliteit en beheersbaarheid beïnvloeden zijn 
duurzaam bouwen en klimaat. Kijkend naar de bekostiging op basis van de verordening 
Onderwijshuisvesting, dan gelden de uitgangspunten “sober en doelmatig”.  
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Financieel gezien ligt het voordeel van duurzaam bouwen vooral in de exploitatiesfeer. Op de 
lange termijn zou bij gebruik van duurzame, onderhoudsarme materialen op de 
huisvestingskosten kunnen worden bespaard. Dit komt vooralsnog ten goede aan de 

gebruikers, in beginsel de schoolbesturen.  
Uit milieuoogpunt bezien is het wel belangrijk dat de overheid een voorbeeldfunctie geeft en 
daarnaast ook op een abstract niveau milieudoelstellingen kan aansturen.  
 
Bij nieuwbouw, aanpassing of uitbreiding van onderwijsgebouwen in Gorinchem wordt per 
project bezien wat de specifieke omstandigheden zijn en welke mogelijkheden er liggen voor 
duurzaam bouwen en een gezond binnenklimaat. In Gorinchem wordt de systematiek van 

ambitievaststelling per project gehanteerd. Hierbij wordt gehandeld conform de methodiek van 
gebouwprestatiereferenties (GPR). Dit betekent dat per huisvestingproject een ambitie wordt 
benoemd voor de thema‟s energie, materialen, water, afval en gezondheid. Deze ambities zijn 

een afgeleide van de specifieke situatie waarin het project verkeert. Het kader voor 
duurzaamheid is vastgelegd in de “Nota Duurzaam Bouwen” uit oktober 2009. 
 
De verantwoordelijkheid voor de invulling van ambities en uitvoering hiervan binnen projecten 

is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen. 

2.6.3. Demografische ontwikkeling, leegstand en onttrekking onderwijsruimten 

In een aantal situaties zal het bij onderwijsgebouwen voorkomen dat de verhouding tussen de, 
op basis van de leerlingaantallen, noodzakelijke ruimte en de werkelijk aanwezige ruimte 
verschilt. De basis voor het bepalen van de ruimtebehoefte zijn de leerlingenprognoses. Deze 
worden op basis van ondermeer de demografische ontwikkelingen opgesteld voor de komende 

jaren. 
 
Indien er sprake is van een structureel overschot aan ruimte bestaat de mogelijkheid deze aan 
het onderwijs te onttrekken. Bij toepassing van de Verordening Onderwijshuisvesting bestaat 
de mogelijkheid om ruimten die structureel niet meer noodzakelijk zijn voor 

onderwijsdoeleinden, te onttrekken aan deze functie. Dit betekent dat de gemeente 
verantwoordelijk wordt voor deze ruimten en hiervoor andere bestemming/gebruik kan 

zoeken.  
 
Als er sprake is van leegstand worden de volgende uitgangspunten aangehouden: 
1. bij beperkte leegstand wordt terughoudend omgegaan met het onttrekken van ruimte aan 

onderwijs. De ruimte blijft ter beschikking voor de functie onderwijs, waar het 
schoolbestuur verantwoordelijk blijft voor de exploitatie en het beheer; 

2. er zal in geval van een ruimtevraag bij andere onderwijslocaties, indien passend, worden 

doorverwezen naar situaties van leegstand. Schoolbesturen ontvangen hiervoor een 
medegebruiksvergoeding; 

3. het schoolbestuur heeft de mogelijkheid gebruik te blijven maken van structureel 
vrijvallende ruimte, waarbij zij verantwoordelijk is voor exploitatie en het beheer hiervan; 

4. bij structureel vrijvallende ruimte wordt op basis van de behoefte aan ruimten van 
maatschappelijke organisaties, bezien in hoeverre zij kunnen worden ingepast. 

 
Overwegingen bij deze lijn zijn de omvang van leegstand, de praktische bruikbaarheid en de 
financiën. 

 
Op basis van deze overwegingen zal leegstand en structurele onttrekking aan onderwijs 
worden beoordeeld per situatie. 

2.6.4. Behoefte versus (aanwezige) capaciteit primair onderwijs 

Op basis van prognoses van de leerlingaantallen die elk jaar worden opgesteld, is de behoefte 
aan onderwijshuisvesting in kaart gebracht. De grondslag voor een juiste afstemming van de 
vraag naar en het aanbod van groepsruimten is vastgelegd in de Verordening 
Onderwijshuisvesting. Aan de onderstaande beleidslijn ligt mede het streven naar maatwerk 
ten grondslag. 
 
Algemene beleidslijn 
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De algemene beleidslijn bij afwijking tussen de prognose en de huidige situatie, in het geval 
van een tijdelijke situatie, wordt als volgt: 
 indien er sprake is van een tijdelijke ruimtevraag zoals gedefinieerd in de Verordening 

Onderwijshuisvesting, wordt in eerste instantie geacht dat de school dit in haar eigen 
ruimte opvangt. Dit geldt voor een ondercapaciteit met een maximum van een jaar;  

 als het capaciteitstekort deze termijn ontstijgt, dan worden de mogelijkheden conform de 
onderstaande volgorde gehanteerd: 
1. indien er sprake is van een gebouwafhankelijke situatie, dient de invulling van de 

capaciteitsbehoefte in die relatie tot het gebouw te worden opgelost. Bij een brede 
school bijvoorbeeld, mag een aanvullende vraag om structurele onderwijsruimte niet 

ten koste gaan van de multifunctionele ruimten in een gebouw. Het doel van het 
gebouw mag niet verloren gaan; 

2. besturen streven naar het oplossen van de ondercapaciteit binnen hun eigen 

scholenbestand. Mogelijk kan inwoning binnen het eigen scholenbestand worden 
opgelost. Criteria die hierbij worden aangehouden zijn omvang van de tijdelijkheid, 
afstand, onderwijskundige situatie en veiligheid;  

3. indien voorgaande optie vanwege een te grote afstand niet mogelijk is, dan zal in 

overleg met betrokken schoolbesturen gezocht worden naar de dichtstbijzijnde reële 
mogelijkheid; 

4. als blijkt dat er geen mogelijkheden voor inwoning anderszins mogelijk is, wordt de 
mogelijkheid van tijdelijke huisvesting bezien conform de vigerende verordening.  

 
De mogelijkheid blijft vanzelfsprekend aanwezig om de Verordening Onderwijshuisvesting 

direct van toepassing te verklaren. 
 
In het geval van permanente huisvesting op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting (in 
de regel vanaf 15 jaar), is er sprake van een andere situatie. In overleg met de gemeente zal 
het schoolbestuur zorgdragen voor een aanvraag voor huisvesting. De gemeente zal vanuit 
haar rol als verantwoordelijke voor adequate huisvesting zorgdragen voor een permanente 
oplossing. Hierbij wordt, afhankelijk van de omvang, bezien in hoeverre in deze behoefte kan 

worden voorzien bij onderwijsgebouwen met een overcapaciteit. Indien dit niet mogelijk blijkt 
worden andere mogelijkheden, waaronder nieuwbouw, onderzocht. 
 
Onverminderd geldt dat de schoolbesturen in eerste aanleg verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de invulling van de huisvestingsvraag. Desgewenst kan in specifieke gevallen 
deze rol worden overgedragen aan de gemeente (zie ook 2.7). 
 

De prognoses worden nu jaarlijks opgesteld. Elk jaar wordt de capaciteitsafstemming 
besproken met het onderwijsveld. Afhankelijk van de stabiliteit in de ontwikkeling van de 
prognoses kan het opstellen hiervan tweejaarlijks plaatsvinden. 
Met voorgaande werkwijze wordt invulling gegeven aan maatwerk en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheden die daar onderdeel van uitmaken. Overigens wijkt de beschrijving niet 
veel af van de praktijk. Door dit in het IHP op te nemen formaliseren we dus grotendeels de 

praktijksituatie en komt een heldere beleidslijn tot stand. 

2.6.5. Behoefte versus (aanwezige) capaciteit voortgezet onderwijs 

Om te voorkomen dat er veel geïnvesteerd wordt in tijdelijke voorzieningen geldt als 

uitgangspunt dat, ten aanzien van ruimtebehoefte voor voortgezet onderwijs, er gestreefd 
wordt naar definitieve oplossingen. In principe is de gemeentelijke verantwoordelijkheid, zoals 
vastgelegd in de onderwijsregelgeving, het vertrekpunt. Hierin is onder meer opgenomen dat 
toekenning van ruimtebehoefte is gekoppeld aan de leerlingenprognoses. Voorts geldt binnen 

de beoordelingsmethodiek voor ruimtetoekenning dat stijging van leerlingaantallen die binnen 
de marge van 10% vallen, door het schoolbestuur worden opgelost. 
 
Mede afhankelijk van de visie van de besturen van het voortgezet onderwijs zal hier een 
verdere uitwerking aan worden gegeven. Met de besturen van het voortgezet onderwijs zullen 
afspraken worden gemaakt om in gezamenlijkheid, ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid, 
invulling te geven aan het onderwijslandschap voor de toekomst. De uitwerking van dit 
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onderwijslandschap vindt deels (huisvesting) plaats in de scenario‟s die zijn uitgewerkt (zie ook 
bijlage 3). 

2.6.6. Behoefte versus (aanwezige) capaciteit speciaal onderwijs 

Het beleid over de ruimtebehoefte voor speciaal onderwijs volgt dezelfde lijn als opgenomen bij 
primair onderwijs (paragraaf 2.6.4). Naast de leerlingenprognoses als basis voor 
ruimtebehoefte geldt dat de ontwikkelingen in het toekomstige zorglandschap mede bepalend 
zijn voor de wijze waarop de ruimtebehoefte wordt ingevuld. Het gaat hierbij dan voornamelijk 
om de wijze van vormgeving van “passend onderwijs”, het mede als gevolg hiervan 
ontwikkelen van (al dan niet regionale) expertisecentra en de omvang van de bekostiging 
vanuit de rijksoverheid. Naast de leerlingenprognoses zullen deze ontwikkelingen van invloed 

kunnen zijn op de huisvestingsbehoefte. De mogelijke gevolgen voor de huisvesting in onze 

gemeente zal in overleg met de schoolbesturen in beeld worden gebracht. 

2.7. Eigendom, beheer en exploitatie 

2.7.1. Algemeen 

Vanaf de start van de ontwikkeling van de brede scholen in Gorinchem, is besloten om deze op 
afstand te zetten conform het concept van „De Gorcumse Pleinen‟. Destijds zijn hiervoor 
specifieke CV/BV-constructies opgericht. In 2009 werd duidelijk dat de CV/BV-constructies 

velerlei vragen opriepen. In goed overleg met alle betrokken partijen is in 2010 besloten om de 
CV Bredescholenbouw en alle daarbij behorende stichtingen te ontmantelen en op te heffen. 
Voor het Gildenplein en Schuttersplein is dit inmiddels gerealiseerd. SBS Laag Dalem en WLZ 
verkeren in de voorbereidingsfase om deze constructies te beëindigen. Hiermee ontstaat voor 
deze gebouwen een geheel nieuwe situatie ten aanzien van eigendom, beheer en exploitatie. 
 

Ten aanzien van het eigendom, beheer en de exploitatie van onderwijsgebouwen dient een 
heldere afbakening te zijn in verantwoordelijkheden en taken tussen gemeente, schoolbesturen 
en andere partijen. In de onderwijsregelgeving wordt primair het juridisch eigendom bij het 

schoolbestuur neergelegd. Daarnaast kent de bekostigingssystematiek in onderwijsland een 
demarcatie naar verantwoordelijkheden (zie ook bijlage 2). In deze systematiek (vaak de 
bolletjes- of kruisjeslijst genaamd en voortvloeisel uit de Verordening Onderwijshuisvesting) is 
ten aanzien van nieuwbouw en beheer opgenomen wie verantwoordelijk is voor welke kosten. 

De verantwoordelijkheden voor eigendom en bekostiging zijn daarmee vastgelegd. 
 
Belangrijk is de borging van deze verantwoordelijkheden en de organisatie daarvan. Dat geldt 
voor de volgende situaties: 
 gebouwen met alleen een onderwijsfunctie (monofunctionele onderwijsgebouwen); 
 multifunctionele gebouwen, waaronder brede scholen, waarin meerdere functies onder één 

dak zijn ondergebracht. 

2.7.2. Monofunctionele accommodaties 

De beleidslijn voor “monofunctionele” onderwijsgebouwen volgt de onderwijsregelgeving. Dit 
betekent dat het juridisch eigendom bij het schoolbestuur ligt en het economisch claimrecht 
(ook wel economisch eigendom genoemd) bij de gemeente. De vastgoedexploitatie, zijnde 
groot onderhoud, door de gemeente vindt plaats op basis van de zogenaamde “kruisjeslijst”. 

Deze lijst is opgenomen in bijlage 2. Het schoolbestuur is verder verantwoordelijk voor het 

beheer en onderhoud. 
Voor een aantal specifieke situaties geldt dat de eigendomsverhouding nog niet is 
geformaliseerd. 

2.7.3. Brede scholen/multifunctionele accommodaties 

Gezien de complexiteit van brede scholen (multifunctionele gebouwen waar naast onderwijs er 
sprake is meerdere functies/gebuikers) zal de gemeente het voortouw nemen in de 
eigendomssituatie. Primair wordt er naar gestreefd dat de gemeente eigenaar is. Indien 

schoolbesturen uitdrukkelijk wensen het juridisch eigendom overgedragen te krijgen, kan 
mogelijk in de vorm van een Vereniging van Eigenaren het eigendom worden gesplitst. Dit 
heeft echter niet de voorkeur. De zekerheidsstelling of het ter beschikking stellen voor 
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onderwijsgebruik kan namelijk, conform de strekking van de onderwijsregelgeving, ook worden 
geborgd in een gebruikersovereenkomst. 
Met andere participanten in de brede school wordt, conform de bepalingen in het Burgerlijk 

Wetboek, een huurovereenkomst afgesloten. 
 
Voor het beheer en de exploitatie geldt eveneens dat de onderwijsregelgeving wordt gevolgd. 
Dit betekent dat de vastgoedexploitatie, bestaande uit groot onderhoud, door de gemeente 
wordt uitgevoerd. De functionele (ofwel de dagelijkse) exploitatie is een verantwoordelijkheid 
van de gebruikers in de brede school. Zij dienen, in overleg, te komen tot het gezamenlijk 
organiseren van het dagelijks beheer en de exploitatie. Overigens kan de gemeente ook 

gebruiker zijn op basis van te realiseren functies, zoals sport en welzijnsvoorzieningen. 
 
Het hier opgenomen beleid zal mede in beschouwing worden genomen bij het opstellen van het 

gemeentelijk vastgoedbeleid. 

2.8. Medegebruik en verhuur 

De Verordening Onderwijshuisvesting kent enkele bepalingen omtrent medegebruik en 
verhuur. In de huidige praktijk komen diverse situaties voor waarbij er sprake is van 

medegebruik, bijvoorbeeld in situaties waarbij tijdelijk wordt voorzien in capaciteitsopvang 
tussen scholen onderling. Ook verhuur komt voor, bijvoorbeeld in de vorm van de verhuur aan 
maatschappelijke organisaties, zoals kinderopvang en buitenschoolse opvang. In dat laatste 
geval is sprake van een (tijdelijke) onttrekking van onderwijsruimten. Er zal vanuit zowel de 
gemeente als het onderwijsveld behoefte zijn om te komen tot vereenvoudiging van de regels 
omtrent vergoedingen en een harmonisering van de verhuurtarieven. Ook hier is het streven 

gericht op maatwerk en flexibiliteit. 
 
Om in deze situaties sturing aan te brengen zal hier beleid op worden gevormd.  

2.8.1. Medegebruik 

Onder medegebruik worden de volgende situaties verstaan: 
 

“Het niet-commerciële gebruik van schoolgebouwen tijdens reguliere schooltijden ten 

behoeve van onderwijs of educatie, zoals bedoeld in de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs.”  

 
Het betreft in dit geval een logisch aaneengesloten ruimte, waaronder een volwaardige 
groepsruimte, inclusief medegebruik van de toiletten, garderobe en verkeersruimte. 
Hierbij gaat het om tijdelijke situaties tot 4 jaar.  

Het tarief dat besturen van schoolorganisaties met elkaar vereffenen is gebaseerd op de 

exploitatiekostenvergoeding (per leslokaal per jaar) conform de Verordening 
Onderwijshuisvesting. De bedragen zijn gebaseerd op groepsafhankelijke normen voor 
basisonderwijs. Conform de indexering op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting, 
worden deze bedragen jaarlijks aangepast. 

Als medegebruik langer duurt dan 4 jaar, zal op een andere wijze met de ruimtevraag worden 
omgegaan (zie 2.6.4). Er is dan sprake van een meer structurele situatie en dit vergt mogelijk 

verdergaande aanpassingen aan een onderwijsgebouw. De vergoeding wordt dan niet meer 
gekoppeld aan medegebruik, maar zal dan analoog aan de situaties voor tijdelijke of 
semipermanente huisvesting, zoals bedoeld in de Verordening Onderwijshuisvesting, worden 
vastgesteld. 

2.8.2. Verhuur 

Indien er een overcapaciteit aan ruimte binnen een onderwijsgebouw aanwezig is kan die 
ruimte worden verhuurd. Aan verhuur liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

 optimalisatie van het onderwijsgebouw (of delen daarvan), dit geeft de mogelijkheid tot 
het vergroten van de multifunctionaliteit van een gebouw; 

 tegengaan van leegstand in een onderwijsgebouw; 
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 basis voor de verhuur is dat er eenduidige afspraken zijn in de relatie tussen de juridisch 
eigenaar en de huurder; 

 met verhuur kunnen de exploitatiekosten worden gedrukt; 

 afspraken over verhuur leiden tot maatwerk voor alle partijen; 
 van belang is dat verhuur de mogelijkheid biedt om te sturen op leegstand. Dit geldt niet 

alleen voor de gemeente, maar juist ook voor de onderwijsbesturen. 
 
Voor de verhuur kunnen aanvullend aan de hiervoor genoemde overwegingen de volgende 
voorwaarden worden gevoegd: 
 verhuur is gebaseerd op de ontwikkeling, opvang of verzorging van activiteiten aan 

kinderen en/of het betreffen sociale, culturele of maatschappelijke activiteiten voor 
bewoners(groepen); 

 het betreffen activiteiten die met de fysieke uitvoering van het gebouw combineerbaar zijn; 

 de activiteiten vormen geen conflict met het doel van het gebouw, zijnde het verzorgen 
van onderwijs; 

 de activiteiten moeten mogelijk zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan. 
 

Definitie en vergoeding 
Onder Verhuur van onderwijsgebouwen wordt het volgende verstaan:  

“het gebruik van onderwijsgebouwen door maatschappelijk georiënteerde organisaties 
(zoals bijvoorbeeld het gebruik door peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 
buitenschoolse opvang).”  

 

Voor verhuur worden de volgende principes gehanteerd: 
 verhuur zal plaatsvinden conform een algemeen geldend tarief dat door de gemeente 

wordt vastgesteld. Dit tarief zal worden gebaseerd op het principe van kostendekkendheid; 
 bij structurele verhuur door een schoolbestuur ontvangt de gemeente een vergoeding ter 

compensatie van de gedane investeringslast. Deze afdracht bedraagt een percentage van 
het algemeen geldend tarief per vierkante meter voor maatschappelijke (of hieraan 
aanpalende) voorzieningen; 

 het bevoegd gezag ontvangt een exploitatievergoeding. De omvang van deze afdracht is 
gebaseerd op de exploitatievergoeding zoals ook omschreven onder „medegebruik‟; 

 deze regeling is van toepassing op zowel primair, speciaal als voortgezet onderwijs; 
 voor nieuwe huursituaties treden deze beleidsuitgangspunten direct in werking. Voor 

bestaande huursituaties wordt een overgangsregeling van 5 jaar aangehouden. 
 

Een deel van de huurpenningen komt toe aan de gemeente, dit mede op grond van de door de 

gemeente gepleegde investeringen. Analoog aan de vergoeding voor medegebruik zal het 
maatschappelijk tarief dat wordt gehanteerd worden verminderd met dit deel van vergoeding 
aan de gemeente. Zo ontvangen schoolbesturen zowel voor medegebruik als voor verhuur een 
zelfde tarief, zij het dat dit bij verhuur is gerelateerd aan het werkelijk verhuurde oppervlak. 
 
Goedkeuring 

Voor medegebruik en verhuur moet vooraf schriftelijk om toestemming worden gevraagd bij 
burgemeester en wethouders, conform het gestelde in de Verordening Onderwijshuisvesting. 

2.9. Meerjarenonderhoud 

Vanuit de onderwijsregelgeving is de gemeente verplicht voor het onderhoud van de 
“buitenkant” van het schoolgebouw zorg te dragen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk 
voor de “binnenkant”. Voor voortgezet onderwijs is ook de buitenzijde een 
verantwoordelijkheid voor het schoolbestuur.  

 
De onderhoudssystematiek binnen de gemeente kent drie classificaties: noodzakelijk 
onderhoud oftewel instandhouding, normaal onderhoud en representatief onderhoud. Voor 
onderwijsgebouwen geldt een niveau van normaal onderhoud. Dat betekent dat op basis van 
een meerjarenonderhoudsprogramma (dat per gebouw wordt opgesteld), de kwaliteit van het 
gebouw voor regulier gebruik, wordt gehandhaafd gedurende de levensduur. Hiertoe zijn 
specifieke onderhoudslijsten opgesteld. Afwijking van dit principe kan in die gevallen waarbij 
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gebouwen het einde van de afschrijftermijn bereiken en vervanging een optie is of worden 
opgenomen in ontwikkelingsplannen. 
 

Het meerjarenonderhoudsprogrammma dateert van 2007 en heeft daarmee verouderde 
gegevens in zich. Aangezien in de afgelopen jaren het onderhoud, mede in relatie tot de 
mogelijke ontwikkelingsscenario‟s, voor een aantal schoolgebouwen beperkt is gebleven, zullen 
de meerjarenonderhoudsprogramma‟s geactualiseerd moeten worden. Voorgesteld wordt om 
dit in 2011-2012 uit te voeren. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een aangepaste methodiek 
voor meerjarenonderhoud te hanteren. In gezamenlijkheid met de schoolbesturen kan een 
meerjarenonderhoudsbegroting worden opgesteld, waar ieder zich aan kan conformeren. Zo 

wordt inzichtelijk wat het onderhoudsniveau per gebouw is en welke 
onderhoudswerkzaamheden in de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Zo kan de 
kwaliteit van de onderwijsgebouwen worden geborgd en kan het planmatige onderhoud in tijd 

worden uitgezet. Voordeel hierbij is dat aanvragen voor onderwijsvoorzieningen en materiële 
instandhouding hieraan kunnen worden gekoppeld. Op deze wijze kan het meerjarig onderhoud 
financieel worden ingepland en gekoppeld aan de (meerjaren)begroting. Daarbij ontstaat ook 
de mogelijkheid om de procedure voor de aanvraag voor onderwijsvoorzieningen, die jaarlijks 

kunnen worden ingediend door schoolbesturen, te vereenvoudigen. 
 
In de komende periode zal op bovenstaande wijze het meerjarenonderhoud worden 
geoptimaliseerd. 

2.10. Tijdelijke huisvesting 

Een aantal voorzieningen voor onderwijshuisvesting bestaat uit tijdelijke huisvesting in de 

vorm van noodlokalen. In beginsel is een dergelijke oplossing bedoeld om voor een korte 
periode (<5 jaar) een oplossing te bieden voor pieksituaties in leerlingaantallen. De 
vergunningsituatie is hierop afgestemd, dat wil zeggen dat een vergunning voor tijdelijke 
huisvesting wordt afgegeven voor een periode van maximaal 5 jaar. Daar waar sprake is van 
afwijking van de vergunde situatie, dient een correctie plaats te vinden. 

2.11. Overige ontwikkelingen 

2.11.1. Asielzoekerscentrum (AZC) 

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft een verzoek tot een vestiging van een 
asielzoekerscentrum (AZC) in Gorinchem neergelegd. De raad heeft zich op het standpunt 
gesteld dat zij zich niet aan haar maatschappelijke plicht wil ontrekken als het gaat om de 
opvang van asielzoekers en stemmen in met het verzoek. Op basis van het 
haalbaarheidsonderzoek uit 2010 is er globaal informatie uitgewerkt. 
 
Met de vestiging van een AZC zal er ook sprake zijn van leerplichtige kinderen van 

asielzoekers. Hoewel de samenstelling van de instroom kan fluctueren, gaat het COA uit van 
een aandeel leerplichtigen van 15% van de totale populatie binnen een opvangcentrum. Voor 
een centrum met een capaciteit van 700 plaatsen komt dit neer op circa 100 leerlingen 
(primair + voortgezet onderwijs). Met deze komende ruimtebehoefte dient in het kader van 
onderwijshuisvesting rekening te worden gehouden. 

2.11.2. Rebound 

Rebound staat voor een tijdelijke opvang voor leerlingen met gedragsproblemen voor wie de 
zorg van de school niet langer toereikend is. Iedere rebound valt organisatorisch en 
beleidsmatig onder een samenwerkingsverband VO/VSO. Een reboundvoorziening biedt 
leerlingen die op school (tijdelijk) niet te handhaven zijn een niet vrijblijvend en gefaseerd 
programma onder schooltijd met het doel zo snel mogelijk de schoolloopbaan binnen het 
reguliere voortgezet onderwijs te vervolgen, bij voorkeur op de eigen school, of anders op een 
andere school voor voortgezet onderwijs. Momenteel is de reboundvoorziening gelegen in 

Leerdam. In de komende jaren zal echter de huisvestingsvraag actueel gaan worden. In het 
kader van deze onderwijsvraag dient rekening te worden gehouden met een mogelijk verzoek 
om huisvesting. Op dat moment zal worden bezien hoe met deze vraag om te gaan. 

http://www.nji.nl/eCache/DEF/46/559.html
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2.12. Scenario’s onderwijshuisvesting 

In de afgelopen jaren zijn er initiatieven gestart om voor een aantal onderwijslocaties de 
huidige huisvesting te bezien. Het gaat hier onder meer om enkele brede schoollocaties voor 

basisonderwijs, herhuisvesting van speciaal onderwijs en enkele locaties voor voortgezet 
onderwijs. In dit IHP wordt op basis van het strategische kader en de “foto” van de huidige 
situatie, verder invulling gegeven aan de structurele huisvestingssituatie voor het onderwijs in 
de komende jaren. Hiertoe is een aantal scenario‟s uitgewerkt, waarin de mogelijkheden voor 
huisvesting zijn onderzocht. Hierbij zijn de volgende wegingskaders meegenomen: 
 streven naar structurele oplossing; 
 unilocatie per onderwijstype: voorkom versnippering van locaties en daarmee 

leerlingstromen; 
 onderwijskundig logische oplossing; 

 logische inpasbaarheid op beschikbare locatie; 
 bestemmingsplan en verkeer; 
 financiën op hoofdlijnen; 
 financiële risico‟s. 

In zijn algemeenheid zijn de relatie met ontwikkelingsmogelijkheden en het 

accommodatiebeleid meegenomen. 
 
De onderstaande huisvestingsscenario‟s zijn uitgewerkt: 
 Koelmanschool; 
 Tamboerijn; 
 Brede school Lingeplein; 

 Brede school Hoog Dalem; 
 Locaties CVO-AV, voorheen de Hoven (VO); 
 Gomarus VO; 
 SBO de Rotonde en SO Yulius; 
 Gemeentelijke gymnastieklokaal Traverse; 
 Gemeentelijke gymnastieklokaal Heerenlaantje; 
 Gemeentelijke gymnastieklokaal dr. Hiemstralaan; 

 Gemeentelijke gymnastieklokaal Elzenhof; 
 Brede school Schuttersplein. 

 
De uitwerking van deze scenario‟s is opgenomen in hoofdstuk 4, in de paragrafen over primair, 
speciaal en voortgezet onderwijs en in bijlage 3. 

2.13. Samenvatting 

Het IHP Onderwijs heeft een doorkijk van 15 jaar, maar wordt vastgesteld voor een periode 

van vier jaar. Hiermee liggen de kaders vast. In de onderstaande tabel is eensamenvatting 
gegeven van de voorgestelde beleidskaders. 
 
Het IHP Onderwijs en het tijdskader geven helderheid ten aanzien van de uitgangspunten, 
maar anderzijds geeft dit een beperking ten aanzien van het inspelen op actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen of nieuwe omstandigheden. In dit IHP wordt dan ook een 

werkwijze gevolgd die dit kan ondervangen. Er zal jaarlijks in overleg met het LEA, een agenda 
worden vastgesteld met onderwerpen die de aandacht vragen. Hierover zal ook jaarlijks 

bestuurlijk worden gerapporteerd. 
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Paragraaf  Strategisch onderdeel Beleid  

2.5 Verordening 
Onderwijshuisvesting 

Toepassing nieuwe normering 

Verdeling verantwoordelijkheid op basis van “kruisjeslijst” 

2.6.1 Veiligheid en gezond 
binnenklimaat 

Toepassing ambitie Nota Duurzaam Bouwen 

2.6.2 Normbekostiging Verordening Onderwijshuisvesting is grondslag: “sober en 
doelmatig” 

Additionele investeringen toerekenen aan verantwoordelijk 
bestuur (gemeente of onderwijsbestuur) 

2.6.3 Leegstand en onttrekking 
onderwijsruimte 

Terughoudendheid met beperkte onttrekking 

Bij niet onttrekken blijft beheer en exploitatie bij schoolbestuur 

Doorverwijzen ruimtevragers (onderwijs en/of 
welzijnsactiviteiten) naar leegstandsituaties 

Onderwijs ontvangt medegebruiksvergoeding bij doorverwijzing 

2.6.4 Capaciteitsbehoefte  Extra ruimtebehoefte primair oplossen binnen eigen huisvesting 

Oplossen ruimtevraag moet passen bij gebouw 

Als achtervang is Verordening Onderwijshuisvesting van 
toepassing 

2.7 Eigendom, beheer en 
exploitatie 

Ontvlechting concept “Gorcumse pleinen” 

Juridisch eigendom en economisch claimrecht bij brede scholen 
en mfc‟s ligt bij gemeente 

Juridisch eigendom bij monofunctionele accommodaties of 
accommodaties met beperkt aantal functies ligt bij 
schoolbestuur 

Beheer en onderhoud is een verantwoordelijkheid van 
gebruikers 

Verantwoordelijkheid beheer en onderhoud conform de 
“kruisjeslijst” 

2.8 Medegebruik en verhuur Bij medegebruik (door andere scholen) ontvangen 
schoolbesturen een medegebruiksvergoeding 

Voor structurele verhuur in een onderwijsgebouw en /of brede 
school geldt een algemeen geldend maatschappelijk tarief op 
basis van kostendekkendheid 

Bij structurele verhuur in een onderwijsgebouw geldt het 
maatschappelijke tarief en wordt een deel afgedragen aan de 
gemeente ter compensatie van gedane investeringen 

Er geldt een overgangsregeling van 5 jaar voor bestaande 
huursituaties 

2.9 Meerjarenonderhoud Actualiseren MOP‟s in gezamenlijkheid met schoolbesturen 

Onderzoeken naar optimaliseren van de procedure voor 
aanvragen onderwijshuisvesting 

2.10 Tijdelijke huisvesting Formaliseren situaties tijdelijke huisvesting 

2.11 Asielzoekerscentrum 

Reboundvoorziening 

Anticiperen op ruimtebehoefte zodra instroom bekend is 

Verzoek huisvestingsvraag afwachten 

 

Figuur 3: Samenvattend overzicht Strategisch beleid IHP Onderwijs 
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3. FOTO HUIDIGE SITUATIE ONDERWIJSHUISVESTING  

3.1. Algemeen 

In het kader van dit IHP Onderwijs is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd naar 

onderwijsgebouwen en (waar gerelateerd) welzijnsaccommodaties. Dit heeft een “foto” van de 
huidige situatie opgeleverd. 
Dit overall overzicht geeft onder meer de volgende informatie: 
 schoolbesturen en locaties; 
 eigendomsituatie; 
 gebouwgegevens, waaronder leeftijd, omvang en onderhoudsstaat; 
 leerlingenprognoses en prognoses ruimtebehoefte. 

Deze gegevens zijn in bijlage 1 in tabelvorm opgenomen. Daarnaast is voor iedere 

onderwijslocatie een overzicht gemaakt. Deze zijn als bijlage 5 toegevoegd. 
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de huidige stand van zaken inzake 
onderwijshuisvesting. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs. 

3.2. Huidige situatie onderwijshuisvesting primair onderwijs 

3.2.1. Scholen primair onderwijs 

Gorinchem telt in totaal 5 besturen voor primair onderwijs. Gezamenlijk hebben deze besturen 
19 onderwijslocaties met een totale omvang van circa 25.000 m2 bruto vloeroppervlak. Het 
aantal leerlingen dat naar het primair onderwijs gaat, is circa 3.500. 
 

 Bestuur en School Bouwaard 

Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink 

 KBS Mariëngaarde Permanent 

Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op Reformatorische 

grondslag 

 Ds Koelmanschool Permanent 

 Ds Koelmanschool Tijdelijk 

Vereniging Jenaplanschool Gorcum 

 Jenaplanschool Gorcum Permanent 

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 

 CBS De Tamboerijn Permanent 

 CBS Samen Onderweg (Stalkaarsen 3) Permanent 

 De Regenboog (Albertine Kehrerstraat 7) Permanent 

 De Regenboog (Retranchement 3) Permanent 

 De Regenboog (Top Naeffstraat 3) semi permanent 

 De Regenboog (Laag Dalemseweg 14b) Tijdelijk 

 SBO Beatrix De Burcht Permanent 

 CBS Samen Onderweg (V. Goudoeverstraat) Permanent 

 CBS Samen Onderweg (dr. Bauerstraat) Permanent 

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio 

 OBS De Tweemaster Permanent 

 Graaf Reinald Permanent 

 OBS De Merwedonk Permanent 

 SGM Meander (J.P. Waale School) Permanent 

 SGM Meander (De Poorter) Permanent 

 SGM Meander (Anne Frank School) Permanent 

 

Figuur 4: Overzicht besturen en locaties voortgezet onderwijs 
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3.2.2. Leerlingenprognoses 

Jaarlijks worden er voor onze gemeente leerlingenprognoses opgesteld voor het primair 
onderwijs. Dit wordt gedaan om het huisvestingsbeleid aan te (laten) sluiten op de 

ontwikkelingen. De prognoses worden opgesteld conform het “Programma voor het opstellen 
van leerlingprognoses” van de VNG (opgenomen in de Verordening Onderwijshuisvesting van 
de gemeente Gorinchem, 2011). Het zijn lange termijn prognoses, uitgaande van de 
oktobertelling 2010, die een periode beslaan van 2010 tot en met 2030 en betrekking hebben 
op de scholen voor basisonderwijs in Gorinchem. 
 

 
 
Figuur 5: leerlingprognose primair onderwijs 
 
De prognoses geven aan wat de ontwikkeling van het aantal leerlingen is in de komende 20 
jaar. De prognoses zijn opgesteld voor de periode 2010-2030, maar worden in dit IHP bezien 

voor een periode van 15 jaar. Deze termijn geldt als onderscheidend voor het al dan niet 
toekennen van permanente huisvesting op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting. 

In het overzicht is De Baanbreker opgenomen. Deze school is gesloopt en de leerlingen zijn 
merendeels overgegaan naar De Poorter. 
 

 
 
Figuur 6: Ontwikkeling ruimtebehoefte primair onderwijs 2012-2026 

 
Het overall beeld is dat de capaciteit voor onderwijsruimte, met uitzondering van De 
Tamboerijn en de Koelmanschool, ruim voldoende is voor de komende jaren. Dit beeld sluit 
aan op de landelijke trend dat er in de komende jaren sprake is van een neerwaartse tendens 
van het leerlingaantal. Vanaf ongeveer 2017-2018 is deze tendens merkbaar in onze 
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gemeente. Bovenstaande grafiek laat zien dat er op basis van de prognoses ruim voldoende 
capaciteit aanwezig is voor de komende 15 jaar. Deze ruimte betekent overigens niet dat alle 
schoollocaties goed of voldoende zijn gehuisvest. In een aantal gevallen is er sprake van 

oudere of inefficiënte gebouwen of gebouwen waarvan de onderhoudssituatie in combinatie 
met leeftijd voor nieuwbouw in aanmerking komen. Een voorbeeld hiervan is de J.P. 
Waaleschool. 
 
 
Kijkend naar de individuele 
scholen, dan zijn de ds. 

Koelmanschool en CBS De 
Tamboerijn een uitzondering op de 
neerwaartse tendens. Voor deze 

scholen geldt een permanente 
huisvestingsvraag (langer dan 15 
jaar).  
 

Daarnaast geldt voor die scholen 
waar nieuwbouw voor wordt 
voorzien, zoals de brede scholen 
Lingeplein en Hoog Dalem, dat dit 
geen drastische verschuiving zal 
veroorzaken.  

 
Figuur 7: Ruimtebehoefte ds. Koelmanschool en 

CBS De Tamboerijn 2012-2026 
 
In figuur 6 is namelijk ook het medegebruik verdisconteerd van buitenschoolse en 
wijkactiviteiten, een en ander op basis van het brede schoolbeleid. 

3.2.3. Onderhoudssituatie 

De onderhoudssituatie voor schoolgebouwen is in de onderstaande figuur opgenomen. In zijn 
algemeenheid geldt de classificatie “normaal” voor het onderhoud van onderwijsgebouwen. Dit 
betekent onder meer dat de instandhouding is afgestemd op voor deze functie normaal 
gebruik, met een afschrijftermijn van 50 jaar. 
 
Voor de materiële instandhouding van gebouwen voor primair onderwijs geldt een verdeling 
van het onderhoud. Grofweg is de gemeente verantwoordelijk voor de buitenkant van het 

gebouw en het schoolbestuur/bevoegd gezag voor de binnenkant (zie ook bijlage 2). 
 

School  Bouwaard  Bouwjaar Onderhoudsniveau  

Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink 

KBS Mariëngaarde Permanent 2011 In brede school 
Gildenplein 

Vereniging tot het verstrekken van Christelijk bao op Reformatorische grondslag 

Ds Koelmanschool  Permanent 1970 Goed 

Ds Koelmanschool Tijdelijk 2005 Matig 

Vereniging Jenaplanschool Gorcum 

Jenaplanschool Gorcum Permanent 1974 Matig 

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 

CBS De Tamboerijn Permanent 1893 Matig 

CBS Samen Onderweg (Stalkaarsen 3) Permanent 1964 Slecht 

De Regenboog (Albertine Kehrerstraat 7) Permanent 1992 Goed 

De Regenboog (Retranchement 3) Permanent 1973 Redelijk 

De Regenboog (Top Naeffstraat 28) semi 
permanent 

1986 Redelijk 

De Regenboog (Laag Dalemseweg 14b) Tijdelijk 2003 Redelijk 

SBO Beatrix De Burcht Permanent 2005 Goed 
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CBS Samen Onderweg (v. Goudoeverstraat) Permanent 1970 Redelijk 

CBS Samen Onderweg (dr. Bauerstraat) Permanent 1975 Matig 

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio 

OBS De Tweemaster Permanent 1985 Goed 

Graaf Reinald Permanent 1989 Goed 

OBS De Merwedonk Permanent 2005 Goed 

SGM Meander (J.P. Waale School) Permanent 1930 Matig 

SGM Meander (De Poorter) Permanent 2011 In brede school 
Gildenplein 

SGM Meander (Anne Frank School) Permanent 1950 Goed 

 
Figuur 8: Onderhoudssituatie gebouwen primair onderwijs 

 

Voor het onderhoud is in 2007 een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld. Op deze basis 
wordt het onderhoud van de hierboven opgenomen gebouwen verzorgd. Voor een aantal 
gebouwen geldt dat zij, mede op grond van de technische kwaliteit en levensduur, vallen onder 
het scenario-onderzoek en zal in dat kader het onderhoud worden meegenomen. Het betreft de 
ds. Koelmanschool, CBS J.P. Waaleschool, CBS De Tamboerijn en SGM Samen Onderweg. De 
Samen Onderweg zal met de locaties Stalkaarsen 3 en dr. Bauerstraat 154-156, samen met De 
Cirkel-Syndion-Stichting Kindercentra Gorinchem, inhuizen in de brede school Schuttersplein. 

Voor de overige scholen geldt in zijn algemeenheid dat de onderhoudstatus goed is te noemen. 
Gebouwen die de aandacht behoeven zijn de CBS Samen Onderweg aan de van 
Goudoeverstraat, het Retranchement en de Top Naeffstraat van de Regenboog (allen van 
Logos) en de Jenaplanschool aan de Traverse (zie ook 4.4.2). 

3.3. Huidige situatie onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs 

3.3.1. Scholen voortgezet onderwijs 

In de gemeente zijn er vier onderwijsbesturen die voortgezet onderwijs aanbieden. Deze 

besturen hebben momenteel 12 locaties, met een omvang van bijna 54.000 m2 bruto 
vloeroppervlak. Het aantal leerlingen dat naar het voortgezet onderwijs gaat bedraagt circa 
6.500. In de onderstaande tabel zijn de scholen voor voortgezet onderwijs opgenomen.  
 

Bestuur  School  Bouwaard  

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs   

 De Noordhoek Permanent 

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio   

 Camphusianum (Gem. Gymnasium) Permanent 

 Merewade College Permanent 

 Merewade College Permanent 

 Merewade College PRO Permanent 

Vereniging Christelijk VO op reformatorische Grondslag Gorinchem   

 Gomarus Scholengemeenschap Permanent 

 Gomarus Scholengemeenschap Permanent 

 Gomarus Scholengemeenschap Permanent 

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 

  

 VVO-AV De Hoven Uilenhof Permanent 

 CVO-AV Lyceum Oudehoven Perm. + tijdelijk 

 CVO-AV „t Gilde Permanent 

 CVO-AV de Windroos Permanent 

 
Figuur 9: Overzicht besturen en locaties voortgezet onderwijs 
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3.3.2. Leerlingprognoses 

Voor het voortgezet onderwijs is een leerlingprognose opgesteld voor de periode 2011-2030. 
Ook voor deze prognose geldt dat dit de basis vormt voor de toetsing van 

huisvestingsaanvragen. De grens ligt hiervoor op 15 jaar. De prognoses worden opgesteld 
conform het “Programma voor het opstellen van leerlingprognoses” van de VNG.  
 

 
 
Figuur 10: Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 

 
 

 
 
Figuur 11: Ontwikkeling ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 2012-2026 
 

De prognoses laten zien dat er in de komende jaren nog sprake is van een stijging van het 
aantal leerlingen. Deze stijging loopt door tot 2015, waarna een stabilisatie optreedt. Na 2018 
is er volgens de prognose sprake van een daling van het leerlingenaantal. Voorgaande is echter 
een algemeen beeld. De prognoses wijken voor een aantal locaties af. Enerzijds is er sprake 
van een overcapaciteit. Naast het dalende leerlingaantal gaat het hier ook om oude gebouwen 
die niet passend zijn bij het hedendaagse onderwijs en zijn ingezet voor tijdelijke huisvesting. 

In de komende jaren zal mede door het uitvoeren van de scenario‟s en de mogelijke clustering 
van onderwijs (VO-MBO) de ruimtevraag en het aanbod meer op elkaar worden afgestemd. Er 
is anderzijds ook sprake van een groei van het leerlingaantal. 
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De Verordening Onderwijshuisvesting geeft 
voor het voortgezet onderwijs aan dat groei 
van het aantal leerlingen dat binnen de 

grens van 10% valt, door de school/het 
schoolbestuur zelf opgevangen dient te 
worden. 
 
De schoollocaties van het Lyceum Oude 
Hoven op de Hoefslag en Merewade Pro 
hebben, op de betreffende locaties, een 

stijgende ruimtebehoefte in de komende 
jaren. In de onderstaande figuur wordt dit 
inzichtelijk gemaakt.  

 
Vooral voor het Lyceum van CVO-AV is het 
verschil groot. Dit heeft diverse oorzaken. 
CVO-AV heeft 4 schoolgebouwen die 

redelijk gedateerd zijn en daarmee niet 
meer geschikt zijn voor het huidige 
onderwijs. Daarnaast vindt clustering per 
onderwijstype plaats omwillle van efficiency 
en het voorkomen van ongewenste 
leerlingbewegingen. Om dit mogelijk te 

maken heeft CVO-AV zelf geïnvesteerd om 
de capaciteit op te vangen op de Hoefslag. 
Dit is echter van tijdelijke aard. 
 

Figuur 12: Ruimtebehoefte Lyceum Oude Hoven 
en Merewade Pro 2012-2026 

 

De Verordening Onderwijshuisvesting heeft de volgende grondslag: 
 groei die binnen 10% van het leerlingaantal en beschikbare capaciteit valt, moet binnen de 

eigen onderwijsruimten van de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs worden 
opgevangen; 

 de capaciteit op bestuursniveau dient te worden bezien. 
 
Hiervan uitgaande zou kunnen worden geconcludeerd dat er voldoende onderwijsruimte 

aanwezig is.  
 
Hierbij wordt echter een aantal aspecten niet in ogenschouw genomen, zoals: 
 clustering van onderwijstype (bijvoorbeeld conform de onderwijsvisie); 
 efficiency huidige gebouwen; 
 het aantal leerlingbewegingen. 

 
Vanuit het onderwijsveld zijn dit, naast de ruimtelijke mogelijkheden, belangrijke 
afwegingskaders. Vanwege deze afweging heeft CVO-AV zelf geïnvesteerd in tijdelijke 
huisvesting bij het Lyceum aan de Hoefslag. 

3.3.3. Onderhoudssituatie  

De verantwoordelijkheid voor het “buitenonderhoud” van schoolgebouwen in het voortgezet 
onderwijs is sinds 1 januari 2005 overgeheveld naar de schoolbesturen. Vanaf dat moment zijn 

de schoolbesturen verantwoordelijk voor het gehele onderhoud. Hiervoor ontvangen zij van de 
rijksoverheid een vergoeding.  
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Bestuur School  Bouwaard  Bouwjaar  Onderhouds 
niveau 

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 

 De Noordhoek Permanent 1989 Goed 

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio 

 Camphusianum (Gem. Gymnasium) Permanent 2005 Goed 

 Merewade College (wijdschildlaan) Permanent 1962/1975/1998 Goed 

 Merewade College (Vries Robbé) Permanent 1961/1983/1996 Goed 

 Merewade College PRO Permanent 1956/2008 Goed 

Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs op reformatorische Grondslag Gorinchem 

 Gomarus Scholengemeenschap Permanent 1961 Slecht 

 Gomarus Scholengemeenschap Permanent 1997 Goed 

 Gomarus Scholengemeenschap Permanent 1961 Slecht 

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-
AV) 

 CVO-AV Uilenhof Permanent 1953 Goed 

 CVO-AV Lyceum Oudehoven Permanent + 
tijdelijk 

1989 Goed 

 CVO-AV „t Gilde Permanent 1965 Goed 

 CVO-AV de Windroos Permanent 1957 Matig 

 
Figuur 13: Onderhoudssituatie gebouwen voortgezet onderwijs 

 
Het voorgaand overzicht van de onderhoudssituatie laat zien dat de kwaliteit van de 
onderwijsgebouwen over het algemeen goed is. De gemiddelde leeftijd van de gebouwen 
bedraagt 37 jaar. Ondanks de gehanteerde afschrijvingstermijn van gebouwen van 50 jaar is in 

combinatie met de huidige onderhoudsstatus, de kwaliteit van de gebouwen goed te noemen. 
Een aspect wat hierbij niet naar voren komt is in hoeverre de huidige gedateerde gebouwen 
nog voldoen voor het hedendaagse onderwijs. 

 
Uitzonderingen hierop vormen de locaties Lange Slagenstraat en van Neercasselstraat waar 
Gomarus is gehuisvest. Deze gebouwen zijn sterk verouderd en hebben in de afgelopen jaren 

onderhoud op basis van „instandhouding‟ gehad. Gomarus is bovendien tijdelijk gehuisvest op 
deze locaties, in afwachting van verdere invulling van hun huisvestingsbehoefte. Gomarus is 
opgenomen in het scenario-onderzoek voor onderwijshuisvesting. Zie hiervoor ook paragraaf 
4.5. 
 
Ook voor de locatie Windroos, waar CVO-AV is gehuisvest, is er sprake van een matig 
onderwijsgebouw. Dit heeft onder meer te maken met de ouderdom van het gebouw.  

De Stichting CVO-AV heeft op haar locatie aan de Hoefslag zelf geïnvesteerd in tijdelijke 
huisvesting, om de leerlingenstroom naar het Lyceum op te vangen en één locatie voor dit 
onderwijstype te behouden. 

3.4. Huidige situatie onderwijshuisvesting speciaal onderwijs 

3.4.1. Scholen speciaal onderwijs 

Er zijn 4 onderwijsbesturen met scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in 
de gemeente. De scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) vallen onder de Wet Primair 

Onderwijs. In totaal hebben deze besturen de beschikking over 6 onderwijslocaties met een 
omvang van circa 8.200 m2. Er nemen circa 600 leerlingen deel aan het speciaal onderwijs en 
speciaal basisonderwijs in Gorinchem. De scholen hebben een regionale functie. 
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Bestuur School  Adres  Bouwaard  

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 
  

SO/VSO De Cirkel Kennelweg 8 Tijdelijk 

SO/VSO De Cirkel Dokter 
Hiemstralaan 24a 

Permanent 

SBO Beatrix De Burcht Hoefslag 6 Permanent  

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio 
  

SBO SBO De Rotonde Dokter 
Hiemstralaan 85 

Permanent 

Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. 
  

SO/VSO De Kleine Wereld Dokter 
Hiemstralaan 24 

Permanent 

Stichting Yulius 
  

SO/BO Yulius Herman de 
Ruyterstraat 30 

Permanent 

SO/VSO Yulius Merwedekanaal 8A Permanent 

 
Figuur 14: Overzicht besturen en locaties speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 

 

3.4.2. Leerlingenprognoses 

 
 

 
 

Figuur 15: Leerlingenprognose speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 

 
De ontwikkeling van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 
is in de komende jaren redelijk stabiel. Op de lange termijn neemt het aantal leerlingen af. De 
ruimtebehoefte zal in de komende jaren mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van 
passend onderwijs. Daarnaast vraagt de specifieke doelgroep binnen het speciaal onderwijs 
ook een ander ruimtebeslag. 
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Figuur 16: Capaciteit en ontwikkelling ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2012-2026 

 
De locatie Yulius aan Merwedekanaal 8a heeft voldoende ruimte, maar dit heeft mede een 
relatie met de inefficiency van het gehele gebouw voor speciaal voortgezet onderwijs. De 
Yuliuslocatie aan de Herman de Ruijterstraat daarentegen heeft ruimte tekort. Een 
vergelijkbare situatie geldt voor De Cirkel. De Kleine Wereld als laatste, is gehuisvest in een 
voldoende ruim gebouw. 
 

 
 

Figuur 17: Capaciteit en ontwikkeling ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2012-2026 

 
De beschikbare ruimte voor het speciaal basisonderwijs is ruim voldoende voor de 

ruimtevraag. Er is sprake van een overcapaciteit. Voor de locatie Beatrix De Burcht geldt dat in 
dit gebouw een gymlokaal zit. Dit geeft een vertekend beeld. SBO De Rotonde heeft eveneens 
voldoende ruimte. In het kader van het uitgevoerde scenario-onderzoek wordt de beschikbare 
ruimte mede bezien in het licht van meerdere gebruikers. 
In zijn algemeenheid geldt voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs dat de 

inschatting van de werkelijke ruimtebehoefte lastig is. Zoals ook al eerder aangehaald, hebben 
ontwikkelingen als passend onderwijs en de wijzigingen in de bekostiging mogelijke 
consequenties voor de wijze waarop de ruimtebehoefte ingevuld gaat worden. Het gaat dan 
vooral om het vormen van op zorg voor het kind gerichte expertisecentra of andere 
specialisaties op onderwijslocaties in de brede zin van het woord. 
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3.4.3. Onderhoudssituatie  

Voor het speciaal onderwijs geldt ook dat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud 
bij de gemeente ligt en die voor het binnenonderhoud bij het schoolbestuur. 

 

Bestuur School  Bouwaard  Bouwjaar  Onderhouds-
niveau 

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 

SBO SBO Beatrix De Burcht Permanent 2005 Goed 

SO/VSO De Cirkel Tijdelijk 2003 Matig 

SO/VSO De Cirkel Permanent 1976 Redelijk 

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio 

SBO SBO De Rotonde Permanent 1980 Redelijk 

Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. 

SO/VSO De Kleine Wereld Permanent 1976 Redelijk 

Stichting Yulius 

SO/BO Yulius, loc H. de Ruijterstr (SO) Permanent 1930 Matig 

SO/VSO Yulius, loc Merwedekanaal (VSO) Permanent 1956 Redelijk 

 
Figuur 18: Onderhoudssituatie gebouwen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 

 
De gebouwen voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn redelijk tot matig. 
Voor een aantal scholen geldt dat zij, mede op basis van de gebouwkwaliteit, onderdeel 
uitmaken van het uitgevoerde scenario-onderzoek. Dat geldt voor De Rotonde en Yulius. De 
Cirkel wordt meegenomen in de brede school Schuttersplein. 
Het gebouw van De Kleine Wereld heeft een redelijke kwaliteit.  

3.5. Eigendomssituatie onderwijsgebouwen 

De onderwijsregelgeving is er op gericht dat het juridisch eigendom van onderwijsgebouwen bij 
het bevoegd gezag, het schoolbestuur, ligt. In Gorinchem is dat niet voor alle 

onderwijsgebouwen het geval. In onderstaand overzicht is het aantal onderwijsgebouwen 
opgenomen waarvan het juridisch eigendom en het economisch eigendom (formeel het 
economisch claimrecht genaamd) bij de gemeente Gorinchem ligt. 
 
Schoolbestuur Bouw

-jaar 
onderhoud 

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 

BO De Regenboog Top Naeffstraat 28 1986 Redelijk 

BO De Regenboog Laag Dalemseweg 14b 2003 Redelijk 

BO CBS Samen Onderweg Dokter Bauerstraat 154-156 1975 Matig 

SO/VSO De Cirkel Kennelweg 8 2003 Matig 

SO/VSO De Cirkel Dokter Hiemstralaan 24a 1976 Redelijk 

Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. 

SO/VSO De Kleine Wereld Dokter Hiemstralaan 24 1976 Redelijk 

Stichting Yulius       

SO/BO Yulius, loc H. de Ruijterstr (SO) Herman de Ruyterstraat 30 1930 Matig 

SO/VSO Yulius, loc Merwedekanaal (VSO) Merwedekanaal 8A 2007 Goed 

Vereniging Chr VO op reformatorische Grondslag Gorinchem 

VO Gomarus Scholengemeenschap Van Neercasselstraat 2 1961 Slecht 

VO Gomarus Scholengemeenschap Lange Slagenstraat 1 1988 Slecht 

 
Figuur 19: Eigendomssituatie gebouwen 
 

Het ontstaan van deze situatie is voornamelijk gelegen in het tijdelijk of semipermanent 
oplossen van een huisvestingsvraag. 
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3.6. Beheer en exploitatie 

Het beheer en de exploitatie van onderwijsgebouwen ligt primair bij de gebruiker. Voor een 
aantal scholen wordt hiervan afgeweken. De reden hiervoor is gelegen in het oplossen van een 

tijdelijke situatie. Het betreft hier de locatie Lange Slagenstraat en de Van Neercasselstraat. 
Deze gebouwen zijn in gebruik door Gomarus. Hiervoor wordt een exploitatievergoeding 
ontvangen. 
 
Voor een aantal scholen is het beheer en de exploitatie in handen van een CV-constructie. In 
2010 is al besloten om deze constructies te ontmantelen. Voor het gebouw Wonen Leren en 
Zorg en SBS Laag Dalem is dat inmiddels in voorbereiding. 

 
Voor de brede school Gildenplein wordt momenteel het beheer en de exploitatie uitgewerkt. De 

brede school is eigendom van de gemeente, het beheer ligt in handen van de gebruikers.  

3.7. Inventarisatie Bouwkundig 

De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor adequate huisvesting dan wel (vervangende) 
nieuwbouw. Bij het primair en speciaal onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor het 
groot onderhoud en de schoolbesturen voor het dagelijks onderhoud. De schoolbesturen voor 

het Voortgezet Onderwijs zijn sinds 1 januari 2005 verantwoordelijk voor het totale onderhoud 
van de schoolgebouwen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figuur 20: Leeftijd en onderhoudsstatus onderwijsgebouwen 
 
Gorinchem heeft diverse schoolgebouwen van bijna 50 jaar en ouder (Gilde, Windroos, 
Merewade college, de Tamboerijn, Koelmanschool, J.P. Waaleschool, Anne Frankschool).  
 
Van de hier als slecht gepresenteerde scholen zijn er 2 gesloopt (De Poorter en Mariengaarde). 
De overige 3 betreffen de Stalkaarsen 3 (Samen Onderweg), van Neercasselstraat en Lange 

Slagenstraat (Gomarus). Voor deze locaties geldt dat zij onderdeel uitmaken van de scenario-
onderzoeken waarbij gebouwkwaliteit wordt meegenomen. 
 
De gebouwen met een matige onderhoudsstatus zijn: 
 Jenaplanschool, Traverse 18; 
 CBS Samen Onderweg, dr. Bauerstraat 154-156 (scenario zie paragraaf 4.6.2); 

 tijdelijke huisvesting Ds. Koelmanschool, Tapperstraat 1 (zie scenario 4.4.3); 
 tijdelijke huisvesting De Cirkel, Kennelweg 8 (gaat over in brede school Schuttersplein). 

 
Met uitzondering van de Jenaplanschool, geldt voor de gebouwen dat zij onderdeel uitmaken 
van de scenario-onderzoeken. De onderhoudsstatus is hier mede een onderlegger bij. 

3.8. Tijdelijke huisvesting 

Voor een aantal locaties geldt dat er sprake is van een tijdelijke situatie waar een vergunning 

voor tijdelijke noodlokalen voor noodzakelijk is. Hiermee wordt een oplossing geboden voor 
een korte periode. Een aantal situaties verdient de aandacht in verband met het verlopen van 
de tijdelijke vergunning. Dit is in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Leeftijd gebouwen aantal  slecht matig Redelijk goed 

>50 7  1 1 4 1 

40-50 5  1   1 3 

Overig  20  1 2 4 13 

Gesloopt  2  2       

Tijdelijk + semi 4    2 2   

 38  5 5 11 17 
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School  Locatie  Verantwoorde-
lijkheid  

Vergunning   
tot 

De Cirkel Kennelweg 8 gemeente 13-3-2013 

 1 lokaal  LOGOS 28-6-2011 

De Regenboog laag Dalemseweg 14a/b LOGOS 12-11-2007 

Mariengaarde Snijderstraat/ Gildenweg SKOBA is verlopen 

Ds. Koelmanschool Tapperstraat Koelmanschool 1-5-2010 

Lyceum Hoefslag 4 de Hoven 3-7-2012 

    de Hoven 15-7-2013 

 
Figuur 21: Overzicht tijdelijke huisvesting 

 

Uitgangspunt is dat de vergunningsituatie voor deze tijdelijkheid wordt verlengd. 

3.9. Sportvoorzieningen 

De gemeente heeft een 7-tal gymzalen verspreid over de stad. Alle gymzalen zijn eigendom 
van de gemeente en bij één gymzaal is het beheer niet in eigen handen, maar bij Arkelstad. 

 

Accommodatie 
Vloer-

oppervlakte 
Bouwjaar 

Onderhoudsstatus  

Gymlokaal H. de Ruyterstraat  200 m2 1932 Matig, gedateerd 

Gymlokaal Stalkaarsen 15-17 162 m2 1952 
Wordt gesloopt. Nieuwbouw 
geïntegreerd in Brede School 

Gymlokaal Traverse 252 m2 1974 Matig, gedateerd 

Gymlokaal J. van Egmondstraat  252 m2 1976 
Toekomst onzeker, waarschijnlijk 
sloop. 

Gymlokaal Dr. Hiemstralaan  252 m2 1980 Matig, gedateerd 

Gymlokaal Heerenlaantje  252 m2 1985 Matig, gedateerd 

De Elzenhof (beheer Arkelstad)   
Matig, mogelijk onderdeel Brede 
School Hoog-Dalem.  

 
Figuur 22: Overzicht gymzalen 

 
Voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties geldt dat zij een vast aantal gebruikers 
kennen die gedurende het jaar structureel (op basis van vaste uren per week) uren afnemen. 
Daarnaast wordt de accommodatie ook veelvuldig gebruikt door onderwijsinstellingen. De 
gymnastieklokalen worden tegen nultarief aan de basisonderwijsinstellingen beschikbaar 
gesteld.  
 

De gymzalen die voor wat betreft onderhoud aandacht verdienen zijn: 
1. Herman de Ruyterstraat. Deze gymzaal maakt onderdeel uit van het scenario-onderzoek 

(Brede School Lingeplein); 
2. Traverse; renoveren van bestaande gymzaal, geen uitbreiding; 
3. Heerenlaantje; Modernisering van de gymzaal, controle KVLO normering. Aandachtspunt is 

de slechte akoestiek; 
4. Dr. Hiemstralaan. 

5. Elzenhof; onderhoud gedurende de komende 10 jaar. De Elzenhof maakt mogelijk 
onderdeel uit van de brede school Hoog Dalem. 
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4. UITWERKING ONDERWIJSHUISVESTING  

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de beleidslijnen uitgewerkt, zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 

Hierbij vormt de „foto‟ van de huidige onderwijshuisvesting uit hoofdstuk 3 het referentiekader. 
Achtereenvolgens wordt de huisvestingssituatie in zijn algemeenheid, het primair, voortgezet 
en speciaal onderwijs uitgewerkt. Verder wordt meer specifiek op enkele beleidsvelden 
ingegaan, zoals eigendom, beheer en exploitatie en meerjarenonderhoud. 

4.2. Lopende projecten 

Momenteel lopen er twee huisvestingsprojecten, te weten de nieuwbouw van de brede school 
Gildenplein en de voorbereiding van de nieuwbouw van de brede school Schuttersplein. Voor 

het Gildenplein geldt dat deze in september 2011 zal zijn opgeleverd en eind oktober 2011 in 
gebruik zal worden genomen. Voor de Brede school Schuttersplein wordt verwezen naar het 
scenario-onderzoek, zoals in paragraaf 4.4 is opgenomen. 

4.3. Integratie beleidsterreinen 

4.3.1. Brede scholenbeleid: rol IHP in vertaling brede schoolvisie naar stadsdeel 

In de beleidsnotitie Brede Scholen wordt een uitwerking gegeven van de visie op het brede 
schoolconcept in de gemeente Gorinchem. Zie hiervoor ook 2.4.1 en bijlage 4. Het IHP 

Onderwijs faciliteert het brede schoolbeleid in de vorm van huisvesting. In het kader van dit 
IHP Onderwijs zijn scenario-onderzoeken uitgevoerd, waarbij het brede schoolconcept mede de 
onderlegger is bij de volgende keuzen: 
 uitbreiding van de Ds. Koelmanschool op de huidige locatie; 
 uitbreiding van De Tamboerijn op de huidige locatie; 
 omvang van de brede school Hoog Dalem; 

 omvang van de brede school Schuttersplein. Hierin worden additioneel de functies voor een 
gymzaal en kinderdagopvang benoemd. Besluitvorming hierover heeft in juni 2011 

plaatsgevonden. De financiële consequenties wordt in het financieel deel van dit IHP 
Onderwijs meegenomen; 

 realisatie van de brede school Lingeplein op de huidige locatie van de J.P. Waale school. 
 

Bij zowel de gezamenlijke huisvesting in de vorm van een fysieke brede school als de solitaire 

bouw wordt de mogelijkheid van medegebruik voor zorg, opvang en welzijnsactiviteiten 
standaard meegenomen. Dit geldt voor alle hiervoor genoemde locaties. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan het faciliteren van de samenwerking tussen participanten in het brede 
schoolconcept. 
 
De uitwerking en besluitvorming van de huisvestingsvraag op basis van dit IHP Onderwijs leidt 
tot een invulling van het brede schoolconcept per stadsdeel, zoals ook opgenomen in de 

beleidsnotitie Brede Scholen. 

4.3.2. Vastgoed- en accommodatiebeleid 

Een van de doelstellingen van de gemeente is het op een centrale plek organiseren van 

samenhang, afstemming en efficiency in de vastgoedprocessen (vastgoedmanagement en 
portefeuillemanagement), met daaraan voorafgaand een heldere visie op de vastgoedfunctie 
van de gemeente. In de komende periode zal er een uitwerking van het vastgoed- en 

accommodatiebeleid van de gemeente plaatsvinden. Hierbinnen zullen de lopende 
huisvestingsprojecten voor onderwijs, welzijn en sport integraal worden meegenomen. 
Aandachtspunten die bij de ontwikkeling en invulling van het vastgoedbeleid zullen worden 
meegenomen zijn: 
 (norm)bekostiging; 
 leegstand en onttrekking onderwijsruimte (zie ook paragraaf 2.6.3); 
 eigendom, beheer en exploitatie (zie ook paragraaf 2.7); 

 medegebruik en verhuur (zie ook paragraaf 2.8); 
 meerjarenonderhoud actualisering en borging (zie ook paragraaf 2.9 en 4.4.2). 
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Dit betekent dat de huisvestingsprojecten worden getoetst op de beleidsonderwerpen zoals 
hier gepresenteerd. 
 

De huisvestingsprojecten die in het kader van dit IHP Onderwijs worden voorgesteld, verlopen 
voor wat betreft de uitvoering via het team Vastgoed. 

4.3.3. Welzijn en sport 

In de komende jaren zal er door overcapaciteit steeds meer potentieel bruikbare ruimte in 
onderwijsgebouwen aanwezig zijn. Maar ook in de avond en weekenduren is ruimte in 
onderwijsgebouwen mede te gebruiken. Er liggen veel mogelijkheden en kansen op het gebied 
van clustering van functies, het brede schoolbeleid is daar een goed voorbeeld van. Naast de 

inhoudelijke synergievoordelen, levert ook een efficiënter gebruik van ruimten voordelen op. 

Dat laatste geldt dan in het kader van beheer en exploitatielasten.  
Het verdient aanbeveling om de ruimtevragen vanuit de welzijnsactiviteiten te matchen met de 
mogelijkheden die bestaan binnen de huidige onderwijsgebouwen. Het kader hiervoor is 
opgenomen onder paragraaf 2.8. 

4.4. Primair onderwijs 

4.4.1. Behoefte versus capaciteit primair onderwijs 

Voor het primair onderwijs is er geen capaciteitsgroei op basis van de leerlingaantallen te 
verwachten in de komende jaren. Zoals uit de „foto‟ naar voren is gekomen is de bestaande 
capaciteit ruim voldoende. Dit in combinatie met de huisvestingskeuzen die voortkomen uit de 
scenario-onderzoeken, levert het beeld op dat in de scope van dit IHP Onderwijs, er geen 
aanvullende capaciteit benodigd is. Op basis van de overcapaciteit zullen de 
medegebruiksmogelijkheden, mede in het licht van het brede scholenbeleid, worden 

onderzocht. Zie hiervoor ook paragraaf 2.6.3 en 2.8. 
 
Momenteel wordt er nog jaarlijks een prognose opgesteld door Pronexus. Gelet op de 

ontwikkeling van de leerlingprognoses en de verwachting dat er geen grote afwijkingen zullen 
optreden, zal er tweejaarlijks een leerlingprognose worden opgesteld.  

4.4.2. Meerjarenonderhoud 

Zoals in de „foto‟ naar voren is gekomen zijn er enkele gebouwen die aandacht nodig hebben in 

het kader van de onderhoudsstatus. Het gaat om: 
 CBS Samen Onderweg aan de Van Goudoeverstraat; 
 het Retranchement en de Top Naeffstraat van De Regenboog (allen van Logos); 
 de Jenaplanschool aan de Traverse 18. 

Deze gebouwen hebben een matige onderhoudsstatus en zullen in de komende jaren extra 
aandacht nodig hebben. 
 

Onderwijsbesturen kunnen op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting aanvragen 
indienen voor het onderhoud aan de buitenzijde. Op basis van de vigerende 
meerjarenonderhoudsplanningen zal toetsing en mogelijke honorering van aanvragen 
plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor de aanvragen ligt bij het bestuur/bevoegd gezag 
van de desbetreffende school. Daarnaast zal de gemeente in samenspraak met het 

schoolbestuur, vanuit haar zorgplicht voor onderwijsgebouwen, de huidige onderhoudsstatus 

van de genoemde gebouwen aanpakken. Het streven is er op gericht om de gebouwkwaliteit 
naar een goed niveau te brengen. 
 
Voor de aanpak van de onderwijsgebouwen is rekening gehouden met het additioneel 
verhogen van de jaarlijkse onderhoudsreservering met € 100.000,-, waardoor er voor het 
meerjarenonderhoud € 300.000,- per jaar beschikbaar is. Hiermee kunnen de gestelde 
onderhoudswerkzaamheden conform de meerjarenonderhoudsbegrotingen worden uitgevoerd. 
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Gelet op de verdeeldheid van verantwoordelijkheden voor de onderwijsgebouwen (zie 2.9), zal 
in samenspraak met het onderwijsveld een actualisering van het meerjarenonderhoud worden 
uitgevoerd. Het huidige meerjarenonderhoudsprogramma dateert nog van 2007. Actualisering 

is nodig. Op basis van deze actualisatie zal met het betrokken onderwijsveld worden besproken 
hoe de inhoud van het onderhoudsprogramma: 
 te formaliseren, in het kader van borging van de kwaliteit van de onderwijsgebouwen; 
 een koppeling aan te brengen met de procedure voor huisvestingsaanvragen in het kader 

van de materiële instandhouding (op basis van de huisvestingsverordening). Bij een goede 
borging van de meerjarenonderhoudsprogramma‟s kan de procedure voor aanvragen 
mogelijk worden aangepast en vereenvoudigd.  

Bij de actualisering van het meerjarenonderhoud zullen deze punten worden meegenomen en 
worden uitgewerkt. 

4.4.3. Huisvestingsscenario’s 

Ds. Koelmanschool 

De Ds. Koelmanschool groeit de komende jaren gestaag volgens de prognoses. Het totale 
leerlingenaantal komt structureel boven de 415 leerlingen. Bij genoemd leerlingenaantal past 
een ruimtebehoefte van 2.280 m² BVO. De school beschikt momenteel over 1.705 m² BVO 

permanente huisvesting en 150 m² BVO semi permanente huisvesting. Doordat de 
ruimtebehoefte van de Ds. Koelmanschool de beschikbare capaciteit structureel overschrijdt, is 
een uitbreiding van de permanente huisvesting, op basis van de Verordening Voorzieningen 
huisvesting Onderwijs Gemeente Gorinchem 2011, nodig. Het bevoegd gezag van de school 
heeft voor het huisvestingsprogramma 2012 een aanvraag voor uitbreiding ingediend.  
Omdat de Ds. Koelmanschool een duidelijke regiofunctie heeft door het aangeboden onderwijs 

is de school niet gebonden aan een bepaalde wijk. Onderstaand is op hoofdlijnen het scenario 
geschetst. Zie ook bijlage 3. 
 

Ds. Koelmanschool 
 
Uitbreidingsbehoefte met 4 permanente lokalen 

Gewogen varianten  Tapperstraat uitbreiding, Hiemstralaan-dr. 
Bauerstraat, Lange Slagenstraat, dislocatie in het 
Gilde, uitbreiding Gildenplein 

 

Voorkeursvarianten 1. Scenario A, Tapperstraat uitbreiding op het 
schoolplein (bestemmingsplanwijziging) 

2. Scenario B, Tapperstraat uitbreiding op het 
gebouw 

€ 1.110.000 
 
 
€ 1.250.000 

Kapitaallasten 1e jaar 1. Scenario A, uitbreiding op schoolplein  
2. Scenario B, uitbreiding Tapperstraat, op het 

gebouw 

€      78.300 
€      88.125 

 

Looptijd 2012-2013  

Afschrijvingstermijn 50 jaar  

Motivatie: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Uitbreiding kan op de locatie Tapperstraat. 
 Uitbreiding op het bestaande gebouw vraagt 

geen bestemmingsplanwijziging. Op het 
schoolplein is wel een bestemmingsplan- 
wijziging  noodzakelijk. Gelet op de termijnen 
hiervoor kan op de korte termijn uitgeweken 
worden naar medegebruik elders. 

 Onderzoek fijnstof wijst uit dat concentratie 
binnen de normen blijft. 

 Eventuele vrijval locatie Tapperstraat levert 
geen herontwikkelingsmogelijkheden op. 

 Verkeersafwikkeling verloopt redelijk tot goed. 
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Vervolg….. 
 

 Het bestuur heeft, vanuit onderwijsinhoudelijk 
oogpunt en vanwege de exploitatielasten, 

grote moeite met een dislocatie van de 
Koelmanschool 

 
Figuur 23: Scenario Ds. Koelmanschool 
 
Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om de uitbreiding van de Ds. Koelmanschool te 

realiseren op de huidige locatie aan de Tapperstraat. De voorkeur gaat hierbij uit naar 
realisatie op de begane grond. Hiermee is een investering gemoeid van € 1.110.000,- met een 
jaarlijkse kapitaallast van € 78.300,-. 

Uitbreiding CBS De Tamboerijn 

Op basis van het leerlingenaantal heeft de school recht op een permanente 
huisvestingscapaciteit van 850 m². Het huidige gebouw dat dateert uit 1893, heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 740 m². Aangezien het leerlingenaantal volgens de prognose tenminste 
15 jaar gelijk zal blijven, is uitbreiding van de huisvesting benodigd.  
 

CBS De Tamboerijn 
 
Uitbreidingsbehoefte met 1 permanent lokaal 
 

Gewogen varianten Westerstraat uitbreiding, Westerstraat + woning 

verwerven, doorverwijzing Tweemaster, 
ontwikkellocatie centrum 

 

Voorkeursvariant Westerstraat uitbreiding € 290.000 

Kapitaallasten 1e jaar Scenario uitbreiding Westerstraat €   29.000 

Looptijd 2012-2013  

Afschrijftermijn 20 jaar  

Motivatie:  Uitbreiding past op de locatie. 
 Aan veiligheid (brandweereisen) kan worden 

voldaan. 
 Past binnen bestemmingsplan. 
 Aankoop woningen is geen optie (zijn 

kortgeleden gerenoveerd) plus 
aanbouw/verbouw van die woningen is 
duurder. 

 Verwijzing naar De Tweemaster leidt tot 
verkeerstromen en is onderwijskundig voor 1 
groep niet meer dan een tijdelijke uitwijk-
oplossing. Peuterspeelzaal moet bij scenario 
C verdwijnen uit De Tweemaster. 

Ontwikkelingen in binnenstad ten aanzien van 
vrijkomende locaties worden voor de langere 

termijn meegenomen bij de uitwerking van een 
toekomstig scenario (brede school Binnenstad). 

 

 
Figuur 24: Scenario CBS De Tamboerijn 
 
Door de leeftijd van het gebouw is het onderwijskundig sterk gedateerd. Het hier 

gepresenteerde scenario geeft voor de korte en middellange termijn een goed werkbare 
oplossing. Schoolbestuur LOGOS staat achter dit scenario. De hiermee gepaard gaande 
investering bedraagt € 290.000,- met een jaarlast van € 29.000,-. 
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Brede school Lingeplein 

In het kader van het brede schoolbeleid wordt voor de Lingewijk hieraan invulling gegeven 
door de J.P. Waaleschool en de kinderopvang gezamenlijk te huisvesten in een gebouw. De 

aanleiding voor de gezamenlijke huisvesting is de huidige bouwkundige staat van de J.P. 
Waaleschool, de gymzaal en het schoolgebouwtje waar Yulius is gehuisvest. Deze gebouwen 
voldoen voor onderwijs niet meer aan de wensen/eisen van deze tijd. Aanpassing is 
noodzakelijk. 
 

Brede school Lingeplein 
 
Verplaatsing cluster kinderopvang/peuterspeelzaal vanwege uitbreiding Lingewijk Noord en 

renovatie bestaande school (inclusief medegebruik welzijn en CJG) 

 

Gewogen varianten Locatie Wellant, Herman de Ruijterstraat + 
uitbreiding, Herman de Ruijterstraat + gebouw 
Yulius (voormalig school met de Bijbel), locatie 
Wellant 

 

Voorkeursvarianten 1. Scenario A, Renovatie Herman de Ruijterstraat 
34 + uitbreiding 

2. Scenario B, Renovatie Herman de Ruijterstraat 
+ gebouw Yulius 

Kosten tijdelijke huisvesting eenmalig 
(leerlingenvervoer) voor beide scenario‟s (inclusief) 

€ 2.185.000 
 
€ 1.580.000 
 
 

Kapitaalslasten 1e jaar Scenario A, Herman de Ruijterstraat met uitbreiding €    154.000 

Inkomsten bijdragen 
derden 

Voor beide scenario‟s €      55.000 

Looptijd 2012-2014  

Afschrijftermijn voor renovatie 20 jaar, voor aanbouw 50 jaar  

Motivatie:  Locatie Herman de Ruijterstraat inclusief 
bestaand Yulius-gebouw kan, maar is in tijd pas 
beschikbaar als het scenario voor het speciaal 

onderwijs is opgeleverd. 
 SKG moet in 2013 de locatie Loevesteinlaan 

verlaten vanwege de uitbreiding Lingewijk 
Noord.  

 Aanpassing huidige gebouw JP Waale en 
aanbouw voor SKG komt wat gunstiger uit qua 

afschrijftermijn.  
 Het pand H. de Ruijterstraat 30 waar Yulius zit, 

komt na realisatie van het scenario voor 
speciaal onderwijs vrij. Hier zit  een boekwaarde 
op. Bezien moet worden in hoeverre de naast 
gelegen herontwikkeling van invloed kan zijn op 
mogelijke herbestemming anders dan 

onderwijs. 

 Tijdelijke huisvesting kan mogelijk worden 
opgelost in pand Logos aan de Top Naefstraat 
28, indien Wellant niet mogelijk blijkt. Dit 
beperkt de kosten voor tijdelijke huisvesting. 

 Locatie Wellant is ruim van opzet, maar vergt 
veel aanpassing voor primair onderwijs en is 

daarmee kostbaar. 
 Locatie Wellant zal deels moeten worden 

gesloopt vanwege overmaat.  

 

 
Figuur 25: Scenario brede school Lingeplein 
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Vanwege de uitbreiding/herontwikkeling van Lingewijk Noord moeten de voorzieningen voor 
kinderopvang en de peuterspeelzaal op korte termijn (medio 2013) verplaatst zijn. Het is 
logisch om deze voorzieningen, met tevens een multifunctionele ruimte voor het CJG en 

eventueel andere organisaties, richting de brede school Lingeplein te brengen. 
 
De voorkeur gaat uit naar scenario A omdat dit snel te realiseren is (medio 2013 moet 
kinderopvang verhuisd zijn) en het kinderopvangcluster op de begane grond gesitueerd kan 
worden. De aanpassing van het huidige gebouw van de J.P. Waaleschool met een uitbreiding 
voor de kinderopvang komt financieel gunstiger uit. De kosten voor de uitbreiding van de 
kinderopvang worden budgettair neutraal meegenomen.  

De investering komt bij scenario A op € 2.185.000,- met een aanvangsjaarlast van  
€ 153.875,-. 

Brede school Hoog Dalem 

Na ontwikkeling van het plangebied Hoog Dalem is er behoefte aan een school en 
kinderopvangvoorzieningen voor het gebied Hoog Dalem. Op de Laag Dalemseweg is een 
kleine 10 jaar geleden, een semi permanente school (dependance van de Regenboog) 
geplaatst. In de planontwikkeling van Hoog Dalem is rekening gehouden met het verdwijnen 

van deze school nadat de brede school Hoog Dalem is gerealiseerd. 

De geprognosticeerde omvang uit de voorgaande jaren van de brede school Hoog Dalem is 
bijgesteld op basis van: 

i. de leerlingprognoses 2011-2026; 
ii. het instandhouden van de voorzieningen van de Elzenhof in Dalem voor de 

komende 10 jaar; 

iii. overbrengen van de ruimtebehoefte van Syndion naar Schuttersplein. 
Dit heeft geleid tot een beperktere omvang van de brede school Hoog Dalem, wel met dezelfde 
functies. Als variant is hierbij het al dan niet instandhouden van de welzijnsvoorziening 
Elzenhof in Dalem meegenomen. 
 

Brede school Hoog Dalem 

 
Onderwijsvoorziening met diverse andere functies (kinderopvang, Syndion, eventuele 
welzijnsruimte, kerk) 
 

Gewogen varianten beperkt onderwijs- en opvangprogramma, plus 
welzijnsruimtes en aanvullende voorzieningen, 

beperkt onderwijs- en opvangprogramma zonder 
Elzenhof in Dalem 

 

Voorkeursvarianten 1. Scenario A, beperkt onderwijsprogramma, 
ruimte voor kinderopvang, peuterspeelzaal en 
BSO, gymzaal, Syndion, de kerk en inclusief 

medegebruik welzijn en CJG. Exclusief Elzenhof 
2. Scenario B, Idem A met additioneel programma 

Elzenhof (inclusief 2e gymzaal) 

€ 10.950.000 
 
 

 
€ 13.150.000 

Kapitaallasten 1e jaar 1. Beperkt onderwijsprogramma met 

nevenfuncties, scenario A 
2. Jaarlasten scenario B, inclusief Elzenhof 

€      766.500 

 
€      920.600 

Inkomsten bijdragen 
derden 

Op basis van scenario A/B €      294.000 

Looptijd 2014-2018  

Afschrijvingstermijn 50 jaar  

 Het programma voor de brede school Hoog Dalem 
zal nog goed in beschouwing moeten worden 
genomen met de bestaande schoollocaties, zoals 
bijvoorbeeld Merwedonk, Top Naeffstraat en 
Retranchement. 
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Vervolg… 
 

Motivatie: 
 
 

 
 

 Het programma is voor onderwijs beperkt, 
mede o.b.v. de leerlingprognoses. 

 Beschikbare kavel blijft van dezelfde omvang, 
benodigde ruimte neemt af. 

 Elzenhof kan als maatschappelijk gewenste 
functie voorlopig in Dalem blijven. 

 De exploitatie van de Elzenhof verloopt via 

Arkelstad en is voor de gemeente budgettair 
neutraal. 

 Te zijner tijd kan, indien gewenst, voor het 
welzijnswerk een ruimte gevonden worden in 

een bestaande school of bijvoorbeeld in 
winkelcentrum Nieuw Dalem. 

 Inkomsten van derden vormen een belangrijke 

dekking. 

 
Figuur 26: Scenario brede school Hoog Dalem 
 
Zodra de ontwikkelingen in Hoog Dalem concrete vormen aan gaan nemen zal het onderwijs in 

het oostelijk deel van Gorinchem verder onderzocht moeten worden. De Elzenhof kan als 
maatschappelijk gewenste functie in Dalem gehuisvest blijven voor de komende 10 jaar. De 
dekking voor onderhoud kan uit de bestaande middelen. Na deze periode kan worden bekeken 
hoe verder om te gaan met de Elzenhof. Bij de ontwikkeling van de brede school Hoog Dalem 
zal de mogelijke uitbreidbaarheid worden meegenomen. 
Scenario A heeft de voorkeur, waarbij de investering € 10.950.000,- is met een netto jaarlast 
bij aanvang van € 472.500,-. 

 
Voor de gedetailleerde uitwerking van de scenario‟s voor basisonderwijs wordt verwezen naar 

bijlage 3. 

4.5. Voortgezet onderwijs 

4.5.1. Behoefte versus capaciteit voortgezet onderwijs 

Op basis van de leerlingprognoses en de bestaande capaciteit is er niet direct sprake van een 

discrepantie. Primair kan de behoefte worden opgevangen binnen de bestaande gebouwen. 
Echter, kijkend naar overwegingen vanuit het onderwijs, zoals clustering van onderwijsvormen, 
beperking leerlingstromen en het voorkomen van versnippering, geldt vooral voor de locatie 
van het Lyceum van CVO-AV, dat de behoefte voor permanente uitbreiding op deze locatie 
nadrukkelijk aanwezig is. Om deze reden is dit meegenomen bij het scenario-onderzoek. 
 
Ook voor de leerlingprognoses van het voortgezet onderwijs geldt dat de ontwikkeling goed 

zichtbaar is en er geen sterke afwijkingen worden verwacht. De leerlingenprognoses zullen 
daarom tweejaarlijks worden opgesteld. 
 
De besturen van het voortgezet en beroepsonderwijs willen de uitwerking van het masterplan 

voor de visieontwikkeling op het voortgezet onderwijs binnen de gemeente in gezamenlijkheid 
met de gemeente doen. Hierbij zal de huidige capaciteit en de gebouwen mede in beschouwing 
worden genomen.  

4.5.2. Visieontwikkeling voortgezet onderwijs 

Een ontwikkeling die een rol kan spelen op het aanbod aan onderwijshuisvesting is de verdere 
uitwerking van de visie op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de gemeente. 
Deze visie wordt door de schoolbesturen in de komende tijd verwerkt in een masterplan, 
waarbij concreet een uitwerking wordt gegeven van het onderwijslandschap, de betekenis voor 
de gemeente en de rol in de regio. Naast de betrokken onderwijsbesturen zullen ook gemeente 

en bedrijfsleven hierbij betrokkenheid (moeten) hebben. 
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Onderwijshuisvesting dient hierbij in beschouwing te worden genomen. Gebouwen kunnen dan, 
na uitbreiding of (vervangende) nieuwbouw, bijvoorbeeld ingezet worden voor een 
gezamenlijke huisvesting met het beroepsonderwijs. Waarbij overigens ook het bedrijfsleven 

een belangrijke rol kan gaan spelen. 
 
Op dit moment wordt door het onderwijsveld gewerkt aan het masterplan, waarin 
bovengenoemde zaken verder worden uitgekristalliseerd. De gemeente is betrokken bij de 
uitwerking van het masterplan en in overleg met de besturen hierover. Het onderwijsveld heeft 
de gemeente ook uitgenodigd om hierin een rol te (willen) spelen. 
 

De kwaliteit en kwantiteit van de huidige gebouwen binnen het voortgezet onderwijs wordt bij 
een uitwerking van de visie op het voortgezet onderwijs mede in beschouwing genomen en 
wordt bekeken in hoeverre de huisvesting voldoet of passend is. Aangezien bij de uitwerking 

van de visie de beschikbare huisvesting ter sprake komt, ligt hier ook een rol voor de 
gemeente, vanuit haar verantwoordelijkheid en zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Het is 
daarnaast goed om als gemeente te kunnen anticiperen op een ontwikkeling die niet alleen 
aanspreekt op de zorgplicht voor onderwijs, maar ook betrekking heeft op de rol in de regio en 

het bedrijfsleven. Om concreet invulling te geven aan de gemeentelijke rol en 
verantwoordelijkheid, wordt rekening gehouden met een opwaardering van de technische 
levensduur van het huidige onderwijsbestand voor voortgezet onderwijs. Hierbij wordt met het 
onderwijsveld en het bedrijfsleven een overzicht gemaakt van deze opwaardering en ieders rol 
hierbij. Het bedrijfsleven kan haar input geven op basis van praktijkruimten en het 
onderwijsveld kan invulling geven aan het optimaliseren van de door haar gewenste 

onderwijskundige omgeving.  
De huidige gemiddelde technische levensduur van de gebouwen bedraagt 37 jaar, waarbij er 
sprake is van een aantal gebouwen waarvan de technische levensduur van 50 jaar is 
verstreken. De boekwaarde van de onderwijsgebouwen bedraagt circa € 17 miljoen (peildatum 
2011), waarbij zichtbaar is dat de boekhoudkundige waardevermindering doorzet in de 
komende jaren. In het kader van de gemeentelijke zorgplicht voor adequate huisvesting wordt 
mede in het licht van de invulling van de visieontwikkeling voor voortgezet onderwijs 

uitgegaan, van een opwaardering de gebouwkwaliteit van de VO-huisvesting in de komende 10 
jaar. Als grondslag voor de opwaardering geldt een technische levensduurverlenging waardoor 
de gemiddelde leeftijd van de huidige gebouwen wordt verlaagd. Hierbij wordt als grondslag 
een percentage van 20% van de boekwaarde aangehouden. Hiermee is een projectbedrag van 
€ 3,5 miljoen gemoeid. 

4.5.3. Meerjarenonderhoud 

De schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs zijn sinds 1 januari 2005 verantwoordelijk 

voor het totale onderhoud van de schoolgebouwen. De huidige onderhoudsstatus is in zijn 
algemeenheid goed te noemen, met uitzondering van enkele gebouwen. Vooral met de 
besturen voor voortgezet onderwijs wordt regelmatig gesproken over de economische en 
technische levensduur van hun gebouwen. Naarmate een gebouw ouder is, zijn de kosten voor 
groot onderhoud ook fors hoger. Gelet op de leeftijd van sommige gebouwen, de 
onderhoudsstaat en daaraan gerelateerde kosten is vervangende huisvesting een overweging 

bij het herschikken van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs binnen de gemeente. 
Zie hiervoor ook de visieontwikkeling voortgezet onderwijs. 

4.5.4. Huisvestingsscenario’s 

Gomarus 

De Gomarus Scholengemeenschap is deels tijdelijk gehuisvest op de dislocaties Lange 
Slagenstraat en de Van Neercasselstraat. Deze tijdelijke situatie loopt al enige tijd.  
 

De gebouwen aan de Lange Slagenstraat en Van Neercasselstraat zijn in een slechte staat. In 
gezamenlijkheid met het schoolbestuur wordt gekeken naar een structurele oplossing voor de 
huisvesting van de school. In het door de gemeente met Gomarus afgesloten convenant van 
16 februari 2006 zijn hierover concrete afspraken gemaakt. De scholengemeenschap heeft een 
totale structurele ruimtebehoefte van circa 13.100 m2. Kortstondig komt de ruimtebehoefte 
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hoger uit (tot circa 13.600 m2). Omdat deze extra behoefte een tijdelijk karakter kent, zal de 
school deze zelf moeten opvangen (ook bekend als de „10%-regeling‟). Vervangende 
huisvesting is noodzakelijk voor 2.600 m2. In het onderstaande zijn hiervoor de 

scenariomogelijkheden opgenomen. Zie ook bijlage 3. 
 

Gomarus Scholengemeenschap 

 
 
Gomarus vertrekt niet met een dependance naar Zaltbommel. Verbetering van de huisvesting 

(nu dependance Lange Slagenstraat/Van Neercasselstraat) van de Gomarus  
  

Gewogen varianten  Locatie Wellant, huidige locatie, locatie Hoefslag 

(unilocatie) 

 

Varianten 1. Scenario A unilocatie Hoefslag (uitbreiding circa 
2.500 m2)  

2. Scenario B is de aankoop en renovatie van de 
locatie Wellant 

 

Looptijd 2013-2015  

Afschrijvingstermijn 20 jaar voor scenario A, 50 jaar voor scenario B  

Overwegingen 
 
 

 
 

 Gebouwen aan de Lange Slagenstraat en Van 
Neercasselstraat zijn erg matig/slecht. 

 Locatie Wellant is passend te maken voor de 

ruimtevraag van Gomarus. 
 Gomarus heeft een duidelijke wens en voorkeur 

t.a.v. unilocatie, scenario B. 
 Vrijkomende kavel Lange Slagenstraat/Van 

Neercasselstraat is een ruime en interessante 
locatie voor herontwikkeling. 

 Mocht inhuizing in het Wellantcollege niet 

doorgaan dan is een unilocatie voor het Gomarus 
aan de Hoefslag een serieuze optie.  

 De huidige status van dislocatie wordt mogelijk 
omgezet naar nevenvestiging. Dit heeft financiële 
consequenties. 

 De inpasbaarheid van Gomarus in relatie tot het 
Wellant-gebouw vormt een risico. 

 

 
Figuur 27: Scenario verplaatsing Gomarus 
 
Bij de uitwerking van dit scenario speelt een aantal ontwikkelingen die het moment van 
beoordeling en het maken van een keuze bepaalt. Het betreft dan onder meer de volgende 

zaken: 
 benodigd ruimtebeslag in relatie tot beschikbare hoeveelheid; 
 in het verleden gemaakte afspraken over de beschikbare kavels; 
 de kwaliteit en inpasbaarheid van de beschikbare gebouwen; 
 in het verlengde van de voorgaande punten, de financiele vertaling. 

 
Aangezien de uitwerking van dit scenario een zorgvuldige afweging met betrokkenen vergt, 

vindt er in de komende periode een verdere uitwerking plaats. Het uitgewerkte scenario zal 
met de gewenste voorkeur separaat aan de raad worden voorgelegd. 
In het kader van de financiële planning van dit IHP Onderwijs is een raming van € 4.655.000,- 
opgenomen van de kosten voor de uitwerking van dit scenario. Dit kan worden gezien als 
plafondbedrag. 
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Lyceum de Hoven 

Het schoolbestuur CVO-AV heeft op dit moment 4 locaties in gebruik, te weten De Uilenhof aan 
de Oude Hoven, Het Lyceum aan de Hoefslag, het Gilde aan de Gildenweg en de Windroos aan 

de Koningin Wilhelminalaan.  
Het Lyceum is de laatste jaren sterk aan het groeien, waardoor op die locatie (Hoefslag 4) een 
extra ruimtebehoefte is ontstaan. Het verwijzen van leerlingen naar de overige locaties is zeer 
ongewenst, omdat de leerlingen van het Lyceum dan verspreid zouden moeten worden over 
vier locaties. Daarnaast is er bij het VMBO de Windroos sprake van een leerlingengroei.  
 
Om de versnippering van de Lyceumleerlingen te voorkomen heeft CVO-AV voor eigen 

rekening al 13 lokalen semi permanente huisvesting op de locatie De Hoefslag geplaatst. Deze 
uitbreiding staat op een tijdelijke ontheffing van de WRO. Een permanente 

huisvestingsoplossing is ook hier gewenst (tijdelijk voor permanent). Het schoolbestuur heeft 
de uitdrukkelijke wens voor een unilocatie van het Lyceum. Om dit te realiseren is het 
schoolbestuur bereid financieel bij te dragen in de unilocatie (uitbreiding van circa 2.200  
BVO). De grootte van de uitbreiding anticipeert al op krimp na 2017. Het handhaven van 
enkele tijdelijke lokalen tot en met het schooljaar 2017/2018 is noodzakelijk om de leerlingen 

(piek) op te kunnen vangen. Na deze periode kunnen de leerlingen permanent worden 
gehuisvest in een permanent en passend gebouw. 
 

Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard 

en Vijfheerenlanden (CVO-AV)  
 

 
CVO-AV heeft 4 schoolgebouwen plus een kantoorruimte in gebruik. 3 van de 4 
schoolgebouwen zijn oud en behoeven veel onderhoud. CVO-AV heeft noodlokalen op eigen 
kosten geplaatst om de leerlingstromen te clusteren. 

Dringend verzoek vanuit CVO-AV voor een unilocatie voor Lyceum Oude Hoven. Schoolbestuur 

is bereid bij te dragen in de kosten voor de nieuwbouw 
 

Gewogen varianten Hoefslag, locatie Wellant, locatie Windroos   

Voorkeursvariant Uitbreiding van de Hoefslag t.b.v. een unilocatie 
Lyceum (circa 2.200 m2).  
 
CVO AV is bereid om mee te investeren in de 
nieuwbouw: bijdrage van CVO-AV 

€ 3.344.000 
 
 
€ 1.500.000 

Kapitaallasten 1e jaar Inclusief de bijdrage CVO-AV €    120.800 

Looptijd 2013-2015  

Afschrijvingstermijn 50 jaar  

Motiatie:  Sluit aan op Inhoudelijk/onderwijskundig 

concept. 
 Past binnen de VO-visie. 
 Wenselijk vanuit het uitgangspunt: voorkom 

versnippering van locaties en daarmee 
leerlingstromen 

Samenvoegen van locaties geeft efficiëntere 
huisvesting en leerlingstromen.  

 

 
Figuur 28: Scenario Lyceum de Hoefslag CVO-AV 
 
De voorkeur gaat uit naar het realiseren van een permanente oplossing op de Hoefslag. Het 
bestuur van CVO-AV draagt € 1.500.000 bij aan dit scenario. De investering heeft een omvang 

van € 3.344.000,-, met een netto jaarlast van € 120.800,-. 

Gymnasium Camphusianum 

Het Gymnasium Camphusianum is sinds 2005 gehuisvest in het WLZ gebouw aan de 
Vroedschapsstraat. Het gebouw is opgezet als een multifunctionele accommodatie, waarbij ook 
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maatschappelijke functies, zoals woningen en zorg, in het gebouw gerealiseerd zijn. Door de 
opzet van het gebouw zijn er voor de school te weinig efficiënte onderwijsvierkante meters. Er 
is onder andere een auditorium in de school gerealiseerd. Dit auditorium was in oorsprong 

bedoeld als een maatschappelijk ontmoetingspunt. De verkeersruimten in het gebouw zijn ook 
afgestemd op een volledig gebruik van deze voorziening. Deze extra gereal
nu geheel terecht bij het Gymnasium.  
 
De school heeft in het  schooljaar 2010/2011 een sterke groei doorgemaakt. Volgens de 
prognoses zet deze groei de komende jaren door tot 2017. Het gemeentelijk beleid is om 
optimaal ruimtegebruik met name binnen de multifunctionele accommodaties te stimuleren. 

Het schoolbestuur OVO heeft een aanvraag gedaan op basis van de Verordening Financiële en 
Materiële Gelijkstelling. Deze aanvraag is door het college gehonoreerd. 
 

Camphusianum stichting OVO 

 
Gewogen varianten Uitbreiding binnen het Wonen-Leren-Zorg gebouw 

en verwijzing naar medegebruik in Merewade De 
Vries Robbéweg  

 

Voorkeursvariant Vroedschapsstraat uitbreiden inpandig 
(verbouwingskosten zijn voor OVO) 

 

Kapitaallasten 1e jaar Kosten aanpassingen zijn voor schoolbestuur  

Looptijd 2011-2012  

Afschrijvingstermijn 50 jaar  

Motivatie:  Efficiënt gebruik binnen WLZ. 

 Wenselijk vanuit het uitgangspunt: voorkom 
versnippering van locaties en daarmee 
leerlingstromen. 

 Medegebruik De Vries Robbéweg blokkeert de 
eventuele inhuizing van het Wellantcollege 

VMBO op die locatie. 

 

 
Figuur 29: Scenario Camphusianum stichting OVO 
 
Het scenario waarbij het Camphusianum gebruik maakt van de ruimten binnen het WLZ-
gebouw heeft de voorkeur. Dit is ook de voorkeur van het bestuur van OVO. Met de uitvoering 
van dit scenario wordt het WLZ-gebouw optimaal bezet. 

 
Voor de gedetailleerde beschrijving van de scenario‟s wordt verwezen naar bijlage 3. 

4.6. Speciaal Onderwijs 

4.6.1. Behoefte versus capaciteit speciaal onderwijs 

Gelet op de ontwikkeling van de leerlingprognoses en de beschikbare capaciteit bij het speciaal 
onderwijs en het speciaal basisonderwijs, zullen hier geen discrepanties ontstaan. 
Aandachtspunt wordt wel gevormd voor de mogelijkheden van medegebruik door andere 

organisaties of functies. De mogelijkheden hiertoe zullen worden verkend in de komende 

periode. 
De leerlingprognoses voor het speciaal onderwijs geven een helder beeld van de ontwikkeling 
in de komende jaren. Er worden geen sterke afwijkingen verwacht. De leerlingprognoses zullen 
daarom tweejaarlijks worden opgesteld. 

4.6.2. Huisvestingsscenario’s 

Yulius is op dit moment verspreid over twee locaties, het SO is gehuisvest op de locatie 
Herman de Ruijterstraat 30, het VSO is gehuisvest op de locatie Merwedekanaal 8a. In het 
verleden is door Yulius het verzoek om een unilocatie bij de gemeente neergelegd. Recentelijk 
is dit door de gemeente getoetst of deze eis nog steeds aan de orde is. Yulius kan instemmen 
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met het handhaven van de VSO afdeling aan het Merwedekanaal 8a. De school geeft hierbij 
wel aan dat er een aantal aanpassingen aan het gebouw dienen plaats te vinden. 
In het scenario-onderzoek is derhalve uit gegaan van het verplaatsen van het SO van Yulius. 

 
De Rotonde is gehuisvest in de Dr Hiemstralaan 85, dit gebouw is met 1.250 m2 BVO 
aanzienlijk groter dan de huisvestingsbehoefte van 809 m2. Uit oogpunt van efficiënt 
ruimtegebruik is het verstandig om De Rotonde te huisvesten in een gebouw dat beter past. 
 

Cluster Speciaal Onderwijs 
 

 

Speciaal onderwijs Yulius en speciaal basis onderwijs de Rotonde huisvesten in de nabijheid van 
speciaal onderwijs de Cirkel en de Kleine wereld 

 

Gewogen varianten Hiemstralaan/Dr Bauerstraat, Locatie Wellant, locatie 
Windroos, Lange Slagen/van Neercasselstraat 

 

Voorkeursvarianten 1. Scenario A is Yulius VSO op huidige locatie 

(Merwedekanaal 8a) handhaven (aanpassen 
gebouw)  
Yulius SO en Rotonde verplaatsen naar Dr. 
Hiemstralaan/Dr. Bauerstraat  

 
2. Scenario B is volledig realiseren op de Dr. 

Hiemstralaan / Dr. Bauerstraat 

€ 200.000,- 

 
€ 2.003.180 
 
 
 
€ 2.494.000 

Kapitaallasten 1e jaar 1. Scenario A, Yulius blijft op Merwedekanaal 
 
2. Scenario B, volledige samenvoeging 

€    216.600 
 
€    265.655 

Looptijd 2013-2015  

Afschrijvingstermijn 20 jaar  

Motivatie: 
 

 Partners speciaal onderwijs (zorg) zien elkaars 
nabijheid om hun (regio)rol in te vullen op een 
gezamenlijke locatie als optimaal. 

 Yulius is bereid, gezien haar doelgroep op 

Merwedekanaal 8a, deze locatie handhaven. Er 
dient wel enige aanpassing aan het gebouw plaats 
te vinden. 

 Bij scenario B resteert locatie Merwedekanaal 8a. 
 Locatie Wellant is wel een optie, maar kan de 

Kleine Wereld niet huisvesten.  

 Wellant vergt meer investering o.b.v. de huidige 
onderhoudsstaat in combinatie met het specifieke 
karakter speciaal onderwijs.  

 Aangezien er sprake is van overruimte kan hier 
gedacht worden aan mogelijke verhuur aan 
derden, bv. kantoor samenwerkingsverband. 

 

 

Figuur 30: Scenario cluster speciaal onderwijs 
 
De besturen hebben de voorkeur voor scenario A het clusteren van De Rotonde en Yulius SO 
op de locatie van De Rotonde aan de Dr Hiemstralaan 85/ Dr Bauerstraat 154/156. Deze 
locatie ligt op korte afstand van De Kleine Wereld. De besturen denken op deze locatie een 

expertisecentrum te kunnen vormgeven. Met Yulius is gesproken over het handhaven van 
Yulius VSO op het Merwedekanaal 8a. 
De investering komt op een bedrag van € 2.203.180,-, met een jaarlast bij aanvang van  
€ 216.600,-. De aanpassingen aan het gebouw aan Merwedekanaal 8a is hierbij inbegrepen. 
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4.6.3. Meerjarenonderhoud 

Uit de „foto‟ komt naar voren dat de gebouwen voor speciaal onderwijs en speciaal 
basisonderwijs matig tot redelijk zijn. De meeste gebouwen zijn meegenomen in de 

huisvestingsscenario‟s. Voor een van de scholen geldt dit niet, namelijk De Kleine Wereld aan 
de Dr. Hiemstralaan. 
Voor dit gebouw van De Kleine Wereld geldt dat in de komende jaren extra aandacht in het 
kader van onderhoud hier naar uit moet gaan. 
In aansluiting op hetgeen is opgenomen onder 4.4.2, zal ook voor de gebouwen van het 
speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs een actualisering van het 
meerjarenonderhoud worden uitgevoerd.  

4.7. Gymzalen/sport 

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de inrichting 
van een gymzaal. In 2005 heeft de KVLO - de beroepsvereniging van leraren lichamelijke 
opvoeding – hedendaagse en toekomstgerichte normen voor gymnastieklokalen met 
schoolgebruik vastgesteld. Eind 2010 heeft deze beroepsvereniging met 
samenwerkingspartners een nieuwe basisinventarisatielijst ontwikkeld vanuit de huidige 
onderwijskundige denkbeelden.  

 
Gorinchem Beweegt is bezig een kwaliteitsimpuls voor het bewegingsonderwijs te realiseren. 
Dit doet het team onder andere door middel van het coachen en begeleiden van 
groepsleerkrachten bij de lessen bewegingsonderwijs in de gymnastiekaccommodaties. En de 
inzet van het basisdocument bewegingsonderwijs waarin ook wordt uitgegaan van het werken 
in 3 groepen. De renovatie en modernisering van de gymzalen is noodzakelijk om deze nieuwe 

vorm van sportstimulering en bewegingsonderwijs in te zetten. 
 
In 2007 heeft de raad kaders vastgesteld voor het welzijnsaccommodatiebeleid. Hierin zijn 
onder andere als uitgangspunten genomen: 
 het realiseren van een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod van welzijnsaccommodaties; 

 het optimaliseren van het gebruik van algemene welzijnsaccommodaties door middel van 
het vergroten van het multifunctionele karakter. 

 
Vanuit deze kaders is ingezet op een verbetering van de gymzalen Elzenhof, Traverse, 
Heerenlaantje en Dr. Hiemstralaan. 
 

Gymnastiek 
 
Omdat de onderhavige gymzalen vooral gebruikt worden door de scholen wordt deze 
renovatie binnen het budget IHP meegenomen 
 

Varianten n.v.t.  

Voorkeur Upgraden/renoveren bestaande gymzalen Elzenhof, 
Traverse, Heerenlaantje en dr. Hiemstralaan op 
basis van huidig gebruik 

€ 728.610 

Kapitaallasten 1e jaar  €   71.900 

Looptijd 2011-2013  

Afschrijvingstermijn 20 jaar  

Motivatie:  De genoemde gymzalen worden minimaal nog 
15 jaar intensief gebruikt. 

 Gymzaaltjes en inrichting zijn dringend toe aan 
een opknapbeurt. 

 Ventilatiesystemen voor een goed comfort en 
klimaat voldoen niet. 

 

 
Figuur 31: Gymzalen 
 
De voorgedragen aanpassing van de gymzalen bedraagt in totaal € 728.610,- met een jaarlast 
bij van € 71.900,-. 
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4.8. Eigendomssituatie onderwijsgebouwen 

Het uitgangspunt bij eigendom en beheer is dat conform de verantwoordelijkheden, zoals 
vastgelegd in de regelgeving, de eigendomssituatie wordt ingevuld. In paragraaf 2.7 is het 

beleidskader opgenomen. Conform dit beleid wordt voor die situaties waar de 
eigendomsverhouding afwijkt actie ondernomen. Hierdoor is er ook helderheid in de 
verantwoordelijkheden voor beheer en exploitaite. 
 
Schoolbestuur Actie 

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 

BO De Regenboog Top Naeffstraat 28 Overdracht aan bestuur 

BO De Regenboog Laag Dalemseweg 14b Overdracht aan bestuur 

BO CBS Samen Onderweg Dokter Bauerstraat 154-
156 

In brede school 
Schuttersplein  

SO/VSO De Cirkel Kennelweg 8 Locatie valt vrij 

SO/VSO De Cirkel Dokter Hiemstralaan 24a Idem 

Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. 

SO/VSO De Kleine Wereld Dokter Hiemstralaan 24 Overdracht aan bestuur 

Stichting Yulius    

SO/BO Yulius, loc H. de Ruijterstr 
(SO) 

Herman de Ruyterstraat 30 Scenario speciaal onderwijs 
Valt vrij 

SO/VSO Yulius, loc Merwedekanaal 
(VSO) 

Merwedekanaal 8A Scenario Speciaal onderwijs 
Overdracht aan bestuur 

Vereniging Chr VO op reformatorische Grondslag Gorinchem 

VO Gomarus 
Scholengemeenschap 

Van Neercasselstraat 2 Scenario 
Valt vrij 

VO Gomarus 
Scholengemeenschap 

Lange Slagenstraat 1 Scenario 
Valt vrij 

 

Figuur 32: Eigendomssituatie schoolgebouwen 

 
Enkele van de hiervoor genoemde gebouwen maken onderdeel uit van het scenario-onderzoek. 
Vooralsnog zal voor deze locaties het juridisch eigendom niet worden overgedragen aan het 
bevoegd gezag/schoolbestuur. Voor de overige locaties wordt het eigendom overgedragen aan 
het schoolbestuur, zijnde het bevoegde gezag. 
 
Het juridisch eigendom wordt, formeel bij notariële akte, overgedragen aan het schoolbestuur. 

Hiermee ontstaat een huisvestingssituatie, waarbij de schoolbesturen medeverantwoordelijk 
worden voor het schoolgebouw. Het economisch eigendom oftewel het economisch claimrecht 
blijft bij de gemeente, zoals vastgelegd in de onderwijswetgeving (tot einde gebruik). 

4.9. Tijdelijke huisvesting 

De tijdelijke huisvesting, zoals nu in een aantal situaties is geregeld, zal daar waar nodig is via 
een vergunning worden geregeld. Daarnaast geldt voor een aantal situaties dat de tijdelijkheid 

in het van toepassing zijnde scenario-onderzoek zal worden meegenomen. Hierbij zullen deze 

situaties ook via een tijdelijke vergunning worden geformaliseerd. De status van tijdelijkheid 
zal echter niet wijzigen. De locaties met tijdelijke huisvesting zijn in onderstaande tabel 
opgenomen. 
 

School  Locatie  Verantwoorde-
lijkheid  

Opmerkingen  

De Cirkel Kennelweg 8 gemeente Geen actie vereist 

 1 lokaal  LOGOS Vergunning aanpassen 
de Cirkel wordt opgenomen in de brede 
school Schuttersplein 
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de Regenboog Laag 
Dalemseweg 
14a/b 

LOGOS Vergunning aanpassen 
Op termijn wordt deze locatie 
opgenomen in het programma voor de 
brede school Hoog Dalem 

Mariëngaarde Snijderstraat/ 
Gildenweg 

SKOBA Vergunning aanpassen, wordt 1 
november weggehaald 
De school gaat over in de brede school 
Gildenplein 

Koelmanschool Tapperstraat Koelmanschool Vergunning aanpassen 
Onderdeel scenario-onderzoek 

Lyceum Hoefslag 4 de Hoven In overleg met schoolbestuur aanpassen 

    de Hoven In overleg met schoolbestuur aanpassen 

 
Figuur 33: Tijdelijke huisvesting 

4.10. Overige ontwikkelingen 

4.10.1. Asielzoekerscentrum (AZC) 

Met de mogelijke vestiging van een AZC zal er ook sprake zijn van leerplichtige kinderen van 
asielzoekers. Indien wordt uitgegaan van huisvesting van circa 100 leerlingen in, rond of buiten 
het AZC dan gaat het over ongeveer vier of vijf groepsruimten. Dit staat gelijk aan circa  
500 m2 BVO. De leerlingpopulatie zal bestaan uit kinderen voor het primair onderwijs en voor 
voortgezet onderwijs. Bij de bepaling van de ruimtevraag dient dit meegenomen te worden. 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de betreffende leerlingen te huisvesten. Een 
afzonderlijke locatie of inpassing in bestaande gebouwen zijn opties. Dit is afhankelijk van het 
daadwerkelijke aantal kinderen. Uitgangspunt is dat op basis van de ruimtebehoefte eerst de 
beschikbare (leegstaande) onderwijsruimte in beeld wordt gebracht. Dit is de meest efficiente 

en adequate optie. Dit sluit aan bij het COA-beleid. Gelijktijdig wordt ook de beschikbare 
gymcapaciteit meegenomen.  
 

Zodra de omvang en de mogelijke instroom van het AZC bekend is, worden de mogelijkheden 
van huisvesting onderzocht. De huidige capaciteit in de onderwijsgebouwen is voldoende om 
de ruimtevraag op te kunnen lossen. Uitgangspunt is om de leerlingen geclusterd op te 
vangen. De medewerking van de schoolbesturen, als direct betrokkenen, is van groot belang. 
Zij hebben al toegezegd hieraan medewerking te verlenen.  
 
Bekostiging is gekoppeld aan de leerlingaantallen (teldatum 1 oktober), waarbij de scholen de 

vergoeding rechtstreeks van het ministerie van OCenW ontvangen en de gemeente via het 
Gemeentefonds. 

4.10.2. Rebound voorziening 

De mogelijkheden voor een Rebound voorziening is afhankelijk van de aanvraag voor 
huisvesting hiervan. Op dit moment is de Rebound voorziening gehuisvest in Leerdam. Op 
basis van de beschikbare ruimten en in de komende tijd vrijvallende ruimten zal naar 

verwachting een mogelijke aanvraag, bij honorering, kunnen worden gehuisvest in bestaande 
onderwijsgebouwen. 
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4.11. Resumé overzicht projecten IHP 2011-2026 

Par  Onderwerp   Kernpunten  Planning  

4.4.1- 
4.5.1- 
4.6.1- 

1. Behoefte versus capaciteit  Prognoses tweejaarlijks opstellen 2013 e.v. 

4.3 2. Accommodatiebeleid  Uitwerking met: 
- bekostiging; 
- leegstand en onttrekking; 
- eigendom, beheer en exploitatie; 
- medegebruik en verhuur; 
- meerjarenonderhoud. 

2011-2012 

4.4.2- 
4.6.3 

3. Exploitatie onderhoudskosten 
schoolgebouwen (obv mops) 

Ophoging budget jaarlijks onderhoud  2012 

4.4.2- 
4.6.3 

4. Meerjarenonderhoud  Opheffen matige onderhoudsstatus: 
- CBS Samen Onderweg aan de van 

Goudoeverstraat; 
- het Retranchement en de Top 

Naeffstraat van de Regenboog; 
- de Jenaplanschool aan de Traverse; 
- De Kleine Wereld aan de 

Hiemstralaan. 

2011-2015 

4.3.2- 
4.4.2- 
4.6.3 

5. Meerjarenonderhoudsbegroting 
(mop) 

- actualiseren mop‟s; 
- borging met onderwijsbesturen; 
- onderzoek vereenvoudiging 

procedure huisvestingsaanvragen. 

2011-2013 

4.4.3 6. Nieuwbouw (uitbreiding) 
Koelmanschool,  

Nieuwbouw locatie Tapperstraat 2012-2013 

4.4.3 7. Tamboerijn, huidige locatie Uitbreiding huidige locatie 2012-2013 

4.4.3 8. Brede school Lingeplein, school 
en gymzaal 

Renovatie en uitbreiding aan Herman de 
Ruijterstraat 

2012-2014 

4.4.3 9. Brede school Hoog Dalem  Programma exclusief Elzenhof  2014-2018 

4.5.2 10. Visie/masterplan voortgezet en 
beroepsonderwijs 

Opwaardering huidige 
huisvestingsbestand voortgezet 
onderwijs 

2014-2015 

4.5.4 11. Locaties de Hoven (VO) lyceum  Uitbreiding permamente locatie aan de 
Hoefslag  

2013-2015 

4.5.4 12. Herhuisvesting dependance 
Gomarus  

uitwerking scenario, separaat 
voorleggen ter besluitvorming 
 

2013-2015 

4.6.2 13. SBO de Rotonde en SO Yulius, 
Dr Hiemstra/Dr Bauerstraat 

Renovatie locatie dr. Hiemstralaan en 
dr. Bauerstraat 

2013-2015 

4.6.2 14. Huisvesting Yulius 
Merwedekanaal 8a (VSO) 

Aanpassing gebouw 2015 

4.7 15. Gemeentelijke gymnastieklokaal 
Traverse 

Renovatie 2012 

4.7 16. Gemeentelijke gymnastieklokaal 
Heerenlaantje 

Renovatie 2013 

4.7 17. Gemeentelijke gymnastieklokaal 
Dr. Hiemstralaan 

Renovatie 2012-2013 

4.7 18. Gemeentelijke gymnastieklokaal 
Elzenhof 

Renovatie  2012 

4.8 19. Eigendomssituatie Actualiseren eigendomssituatie 2011-2012 

4.9 20. Tijdelijke huisvesting actualiseren tijdelijke huisvesting 2011 

 21. Brede school Schuttersplein Uitbreiding welzijnsvoorziening 2011-2013 

 22. Brede school Schuttersplein Uitbreiding gymzaal 2011-2013 

4.10.1 23. Asielzoekerscentrum (AZC) oplossen in bestaande gebouwen  

4.10.2 24. Reboundvoorziening Oplossen in bestaande gebouwen  

 
Figuur 34: Overzicht projecten IHP Onderwijs 
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5. FINANCIEN ONDERWIJSHUISVESTING 

5.1. Omvang onderwijshuisvesting 

Zoals uit de inventarisatie naar voren is gekomen, zijn er binnen de gemeente 36 locaties voor 

onderwijs, waar het primair, voortgezet, speciaal en speciaal basisonderwijs in zijn gehuisvest. 
De waardeomvang van deze locaties is circa 42 miljoen euro (zijnde de boekwaarde, peildatum 
2011).  
 

 
 

Figuur 35: Boekwaarde onderwijsgebouwen en gymzalen 2010-2026 
 

De voorzieningen onderwijshuisvesting komen in de vorm van jaarlijkse kapitaallasten terug in 
de boekhouding. Om een totaaloverzicht te hebben op deze jaarlasten is onderstaand overzicht 
opgenomen. 
 

 
 

Figuur 36: Jaarlasten onderwijsgebouwen po, vo en so 
 
In deze waarden zijn alle aan onderwijshuisvesting gerelateerde onderwerpen opgenomen. Het 

betreft dan onder meer de bestaande onderwijsgebouwen, nieuwbouw waar al een besluit over 
is genomen (Gildenplein en Schuttersplein exclusief uitbreiding), de aanpassingen op basis van 
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veiligheid, binnenklimaat, kleine bouwkundige aanpassingen en dergelijke. Onderhoud is hier 
niet in meegenomen. In de getallen zijn de sporthallen en interne kosten niet meegenomen. 
De totale omvang van de jaarlijkse kapitaallasten ligt momenteel rond de € 3,5 miljoen. In de 

figuur is te zien dat er sprake is van een toename van de kapitaallasten in de periode 2010-
2014. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwbouwprojecten, zoals het Gildenplein. Na 2015 
lopen de jaarlasten gelijkmatig terug.  
 
De jaarlijkse onderhoudslasten zijn inzichtelijk gemaakt in de onderstaande figuur. Hierin zijn 
de bedragen opgenomen voor het meerjarenonderhoud op basis van de 
onderhoudsverplichtingen onderwijshuisvesting. Vertrekpunt hierbij is de meerjaren-

onderhoudssystematiek uit 2007.  
In de grafiek is ook het jaarlijks beschikbare bedrag, waar in de begroting rekening mee is 
gehouden, opgenomen. Hierin is duidelijk waarneembaar dat in 2018 en 2024 grote 

onderhoudswerkzaamheden staan gepland. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figuur 37: Onderhoudsprognose  
 

5.2. Financiële consequenties IHP Onderwijs 

5.2.1. Financiële onderbouwing 

In hoofdstuk 4 zijn naar aanleiding van het strategische en beleidsmatige deel van dit IHP 

Onderwijs, voorstellen uitgewerkt waar financiële consequenties aan zijn verbonden. Naast 
inhoudelijke en ruimtelijke overwegingen is ook een doorrekening gemaakt per scenario. Bij 
deze doorrekening zijn de kosten voor aanpassing, renovatie of nieuwbouw geraamd op basis 
van: 
 kentallen (renovatie); 

 normering op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting; 
 stichtingskostenraming. 

Daarnaast zijn de kosten voor aankoop van grond, inrichting buitenruimte, (interne)begeleiding 
en sloop ook meegenomen.  
 
Bij de uitvoering van de geadviseerde scenario‟s komt een aantal locaties vrij. De mogelijke 
herontwikkelingsmogelijkheden en opbrengsten zijn niet in beeld gebracht en meegenomen. 
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Vooruitlopend op deze herontwikkelingsmogelijkheden zijn wel de sloopkosten van de 
onderwijsgebouwen meegenomen. Zodra herontwikkeling zich voor de betreffende locatie 
voordoet, zal verrekening van deze kosten plaatsvinden. 

Aangezien er voor onderwijs geen BTW-verrekening geldt, zijn alle bedragen inclusief BTW. 
 
In de onderstaande tabel zijn deze onderdelen met de financiële consequenties weergegeven. 
Hierbij is enerzijds de investeringsomvang opgenomen en anderzijds de daarbij behorende 
jaarlast. De totale omvang van de jaarlasten is voor de periode 2012-2026 ook grafisch 
weergegeven. 

 
Par.  Onderwerp  Financieel in € 

Investering 
totaal   

Bijdrage/huur  

4.4.1-4.5.1- 
4.6.1 

1. Behoefte versus capaciteit  - - 

4.3 2. Accommodatiebeleid  - - 

4.4.2-4.6.3 3. Exploitatie onderhoudskosten 
schoolgebouwen (obv mops) 

100.000 - 

4.4.2-4.6.3 4. Meerjarenonderhoud  inclusief - 

4.3.2-4.4.2- 
4.6.3 

5. Meerjarenonderhoudsbegroting (mop) - - 

4.4.3 6. Nieuwbouw (uitbreiding) Koelmanschool,  1.110.000 - 

4.4.3 7. Tamboerijn, huidige locatie 290.000 - 

4.4.3 8. Brede school Lingeplein, school en gymzaal 2.185.000 55.000 (huur) 

4.4.3 9. Brede school Hoog Dalem  10.950.000 294.000 (huur) 

4.5.2 10. Visie/masterplan voortgezet en 
beroepsonderwijs 

3.500.000 - 

4.5.4 11. Locaties de Hoven (VO) lyceum  3.344.000 1.500.000 
(bijdrage) 

4.5.4 Herhuisvesting dependance Gomarus 4.655.000 - 

4.6.2 12. SBO de Rotonde en SO Yulius, Dr 
Hiemstra/Dr Bauerstraat 

2.003.180 - 

4.6.2 13. Huisvesting Yulius Merwedekanaal 8a (VSO) 200.000 - 

4.7 14. Gemeentelijke gymnastieklokaal Traverse 275.000 - 

4.7 15. Gemeentelijke gymnastieklokaal 
Heerenlaantje 

103.610 - 

4.7 16. Gemeentelijke gymnastieklokaal Dr. 
Hiemstralaan 

250.000 - 

4.7 17. Gemeentelijke gymnastieklokaal Elzenhof 100.000 - 

4.8 18. Eigendomssituatie - - 

4.9 19. Tijdelijke huisvesting - - 

 20. Brede school Schuttersplein 2.270.000 60.000 (huur) 

 21. Brede school Schuttersplein 952.000 17.500 (huur) 

4.10.1 22. Asielzoekerscentrum (AZC) - - 

4.10.2 23. Reboundvoorziening - - 

Totaal 32.287.790 
 

 

  
Figuur 38: Overzicht projecten IHP Onderwijs en financiën naar investering en (huur)bijdragen 
 
De opgenomen bedragen betreffen de kosten die per project worden gemaakt. De jaarlasten 
zijn in nettobedragen opgenomen. Dit betekent dat inkomsten uit bijvoorbeeld huur in de 

jaarlasten zijn verdisconteerd. Voor een aantal onderdelen geldt dat hier geen expliciete 
investering voor is benodigd, maar dat dit binnen de reguliere werkzaamheden past. Voor de 
onderwerpen 1 en 5 geldt dat hier een potentiele besparing in zit, die gerelateerd is aan de 
inzet van ambtelijke uren. 
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De totale omvang van de investeringen op basis van het IHP Onderwijs bedraagt ruim  
€ 32 miljoen. Deze investering wordt in de komende jaren gedaan, in de periode 2012-2018. 
De jaarlasten komen niet in één keer ten laste van de begroting. Dit is afhankelijk van het 

moment van investeren. Nadat investeringen als jaarlast zijn opgenomen vindt afschrijving 
plaats. Voor renovaties geldt een afschrijving van 20 jaar, nieuwbouwprojecten worden in 50 
jaar afgeschreven. Het verloop van de extra jaarlasten is opgenomen in de onderstaande 
figuur. 
 

 
 

Figuur 39: Additionele jaarlasten IHP Onderwijs (exclusief dekking) 
 
Vrijval middelen 
Als dekking voor de investeringen en de jaarlasten is uitgegaan van de vrijval van de huidige 

staande kredieten voor onder meer Lingeplein en Hoog Dalem. De omvang daarvan is 
opgenomen in figuur 40. 
 

Vrijval kapitaallasten en boekwaarden 
Als gevolg van de uitvoering van de voorgestelde projecten zullen de boekwaarden en 
kapitaallasten van enkele locaties vrijkomen. Het gaat bijvoorbeeld om de noodlokalen aan de 
Laagdalemseweg en panden aan de Lange Slagenstraat en de Van Neercasselstraat. De 
omvang van de vrijval is opgenomen in figuur 40.  
 

 
 

Figuur 40: Vrijval kredieten, boekwaarden en kapitaallasten 
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Er vallen enkele locaties vrij, waarvan het juridisch eigendom terugkomt naar de gemeente. 
Deze locaties kunnen worden gebruikt voor herontwikkeling voor woningbouw. Mogelijke 

financiële opbrengsten hiervan zijn nog niet inzichtelijk en hier niet meegenomen. Het betreft 
de volgende locaties: 
- Lange Slagenstraat; 
- Van Neercasselstraat; 
- Stalkaarsen 3; 
- Kennelweg 8. 
 

De vrijval van middelen zoals hiervoor omschreven, wordt ingezet ter dekking van de 
investeringen die uit het IHP Onderwijs voortvloeien. 
 

Rekening houdend met de vrijval van middelen en kapitaallasten, zoals opgenomen in figuur 
40, dan kan dit ter dekking worden ingezet voor de investeringen die worden voorgesteld in dit 
IHP. In de onderstaande figuur is dit opgenomen. 
 

 
 

Figuur 41: Extra jaarlasten IHP Onderwijs, inclusief vrijval middelen en afschrijving  
boekwaarden 

 

 
De extra jaarlasten zullen in de komende jaren tot aan 2016 beperkt zijn. Vanaf 2017 zijn er 
extra middelen nodig voor de uitvoering van de projecten. De piek in 2018 wordt veroorzaakt 
omdat in die periode de projecten Brede School Hoog Dalem en het scenario voor speciaal 
onderwijs worden gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2018 eenmalig de boekwaarde van de 
tijdelijke huisvesting aan de Laagdalemseweg afgeschreven. 

Ter illustratie is in figuur 41 ook de gemiddelde extra jaarlast opgenomen over de periode 
2012-2026. Deze bedraagt € 165.400,-. 
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Figuur 42: Verschil huidige jaarlasten met jaarlast inclusief IHP projecten 
 
In de bovenstaande grafiek is de invloed van de IHP projecten in de vorm van de addittionele 
jaarlast opgenomen (gestippelde lijn). 
 

In dit IPH Onderwijs is een aantal acties en projecten benoemd die in de komende jaren 
kunnen worden uitgevoerd. Gelet op de aard hiervan kan worden gesteld dat de zorgplicht van 
de gemeente op een optimale wijze wordt ingevuld, waarbij de kwaliteit en de kwantiteit van 
de onderwijsgebouwen in de periode 2012-2026 op een goed niveau komt en blijft. De hierbij 

behorende investering en jaarlast past hier bij. 
 
In het kader van de begrotingsbehandeling in het najaar van 2011 zal onderhavig IHP 

Onderwijs worden meegenomen in de besluitvorming.  
 
 


