
Beeldvormende vergadering
Onderwijshuisvesting

17 januari 2023



                  Programma

1. Presentatie raadsvoorstel IKC Valkweg
• Proces en inhoud
• Informeren en vragen beantwoorden

2. Integraal Huisvestingsplan 2023
• Huisvestingsvraagstuk uit de praktijk
• Bespreken concept kaders nieuwe IHP
• Ophalen



Raadsvoorstel IKC 
Valkweg



Kerntaak gemeenten
Zorgen voor voldoende en adequate huisvesting voor scholen

 

Algemene uitkering 
gemeentefonds

 

Reguliere bekostiging 
(lumpsum)

 

Nieuwbouw
Uitbreiding

 

Onderhoud
Aanpassing

 



                    Verordening

Reguliere aanvragen
Aanvraag schoolbestuur vóór 1 februari
Deadline in behandeling name 15 mei
College stelt programma en overzicht vast uiterlijk 31 december

 Spoedaanvragen
Alleen in uitzonderlijke gevallen als onderwijs belet wordt
Uitvoering binnen 3 maanden na beslissing college

 
Integraal huisvestingsplan
Koersdocument voor investeringen in onderwijshuisvesting op korte/lange 
termijn met huisvestingsagenda

 



                    Integraal Huisvestingsplan 2019

Nieuwbouw scholen
Nieuwbouw voor OBS de Wilgen en de Prins Willem-Alexanderschool locatie 
Valkweg in opgenomen als prioriteit in het vastgestelde IHP 2019

 



Integraal Kindcentrum (IKC) visie

Toewerken naar een IKC
Inhoudelijke ambitie IHP 2019: het creëren van 
Integrale Kindcentra 

Doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn 
van 0 tot 12 jaar

VVE en taalachterstanden

Effectief delen van ruimten

Voorsorteren op gevolgen gratis kinderopvang

 



                 Sporthal en 
maatschappelijke               
                                 (wijk)functies

Uitbreiding project
Bij vaststelling IHP 2019 verzocht Raad 
om in haalbaarheidsonderzoek mee te 
nemen:

1. Nieuwbouw sporthal de Valk in het 
IKC Valkweg (oefenhal, 3 delen)

2. Toevoeging maatschappelijke 
functies sociaal team, bibliotheek en 
buurthuis in kwetsbare buurt

 



                 Extern advies M3V

Haalbaarheidsonderzoek
Aangeboden aan Raad in 
maart 2021

Uitwerking contouren van 
het IKC

Advies nieuwbouw op 
huidige locatie aan de 
Valkweg

 





                 Grootte IKC Valkweg

OBS de Wilgen 1081 m2
PWA Valkweg 896 m2

Kinderopvang 460 m2

Sporthal 1590 m2

Maatschappelijke 210 m2
(wijk)functies

Totaal 4237 m2

 

Wijzigingen in m2 t.o.v. 
haalbaarheidsonderzoek
Minder ruimte voor onderwijs op 
basis van leerlingprognose 2023

Meer ruimte voor de sporthal 
(in lijn met ontwikkelperspectief 
sportaccommodaties)



                 Realistisch budget

Bekostiging 
Verordening schrijft bekostiging via VNG norm voor – maar niet toereikend
Raadsvoorstel op basis van kostenraming beoogde bouwheer SCOPS 

Scholen 1977 m2 ~ € 3.618 / m2 € 
7.150.000
Kinderopvang 460   m2

€ 1.650.000
Sporthal 1590 m2

€ 5.750.000
Maatschappelijk 210   m2

€    750.000
Bijkomend

€ 1.250.000
Kosten totaal

€ 16.550.000

 



                 Vervolgproces
Bij een positief besluit van de Raad:
2023 Voorbereidingen bouwheer (definitie, ontwerp)

Gemeente blijft betrokken in stuurgroep
Plannen afronden voor tijdelijke huisvesting

2024 Afronding ontwerp en aanbesteding
Definitieve instemming offerte en bouwplannen college
In gebruik name tijdelijke huisvesting
Sloop en start bouw

2025  Realisatie IKC Valkweg

2026 Oplevering



                 Kortom

Afronding IHP 2019; doorgaande lijnen; maatschappelijke functies in kwetsbare 
buurt, toekomstbestendigheid sportaccommodatie

 



                 Vragen?



Integraal 
Huisvestingsplan 2023



                 Wat moet een IHP zijn?

Koersdocument voor investeringen in 
onderwijshuisvesting op korte/lange termijn

Aanbrengen beleidsmatige en evenwichtige 
inzet middelen

Verbinding met sociaal-maatschappelijke 
opgaven

Duidelijkheid voor gemeenten en 
schoolbesturen

 



                 

Hoe kunnen we het IHP 2023 een antwoord laten zijn op 
de actuele vragen over schoolgebouwen in Sliedrecht?

 



                 Concept kaders IHP 2023

      Eerder gebruikte kaders
1. Een inventarisatie van de actuele en verwachte knelpunten op 

onderwijsruimte;

2. Voorstellen om de knelpunten integraal op te lossen met daarbij oog voor de 
momenteel niet maximaal benutte onderwijsruimte in Sliedrecht;

3. Een herijking van de visie op IKC-vorming ofwel de aanwezigheid van 
kinderopvang in de schoolgebouwen en de onderlinge samenwerking;

4. Een inventarisatie van de staat van de schoolgebouwen als leidraad voor 
nieuwe projecten.



                 Concept kaders IHP 2023
        Nieuwe kaders

5. Een huisvestingsagenda met een priorisering op korte (5 jaar), middel (10 jaar), en 
lange termijn (20 jaar);

6. Een frisse scholen agenda waaruit blijkt welke scholen nu niet aan een nader te 
bepalen norm voldoen hoe dit veranderd kan worden;

7. Een visie op de renovatie van oude schoolgebouwen als alternatief voor 
nieuwbouw;

8. Een visie op gebied van extra bouweisen bij nieuw te bouwen scholen (bv. 
duurzaamheid, flexibele gebouwen, groene schoolpleinen, etc.);

9. Een financiële vertaling dat gebruikt kan worden als leidraad voor de 
gemeentelijke begroting voor de komende 20 jaar.

 



                  Vragen

1. Wat vindt u van het verhaal van het schoolbestuur?

2. Kunt u met een top 3 aangeven welke kaders u voor het nieuwe 
IHP het belangrijkst vindt en waarom?

3. Heeft u een aanvulling op de voorgestelde kaders? 
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