Raadscommissie samenleving Heemstede, 3 december 2019
Geachte voorzitter, leden van de commissie en andere aanwezigen
Mijn naam is Paul Bronstring, bestuurder van de stichting Jong Leren en ik spreek hier mede namens
mijn collega’s van Salomo, STOPOZ en de Icarus. Gezamenlijk het bestuur van negen van de tien
Heemsteedse basisscholen. Het schoolbestuur van De Evenaar zal zijn standpunt zelf toelichten.
Vanavond bespreekt u het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP). Dit IHP heeft al
tweemaal eerder op uw agenda gestaan en vanavond wordt u gevraagd een advies aan de raad te
formuleren zodat op 18 december een definitief raadsbesluit kan worden genomen.
Op 31 mei 2017 besloten gemeente en de gezamenlijke schoolbesturen tot het opstellen van een IHP
en hiermee is begin 2018 een start gemaakt.
In een goed en constructief overleg waarbij steeds alle schoolbesturen vertegenwoordigd waren (ook
het bestuur van De Evenaar) is in beeld gebracht wat de kwaliteit van de verschillende
schoolgebouwen is en wat nodig is om die kwaliteit op een toekomstbestendig en duurzaam niveau
te krijgen.
Dat daarmee veel geld is gemoeid was al bij aanvang van dit proces helder en dus ook dat er keuzes
gemaakt moesten worden.
Dat betreft zowel de fasering van het totale IHP (8, 12 of 20 jaar), als de prioritering (welke school is
het meest urgent en welke school zal wat meer geduld moeten hebben).
Dat waren soms lastige keuzes. Ieder bestuur wil voor haar scholen uitvoering het liefst binnen een
paar jaar. In een groot aantal bijeenkomsten zijn alle relevante aspecten meegenomen en zijn we tot
een gezamenlijke integrale afweging gekomen.
Met dit IHP heeft u als gemeente voor een lange periode scherp in beeld wat er nodig is met
betrekking tot de onderwijshuisvesting in Heemstede.
Met dit IHP hebben schoolbesturen helder wanneer zij aan de slag kunnen met de verbetering van
hun huisvesting.
Met dit IHP bent u voorbereid op de wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot
onderwijshuisvesting. Binnenkort zal immers een IHP verplicht zijn.
Zijn we nu dan klaar en kunnen we zonder meer aan de slag?
Deels wel. De eerste projecten kunnen nu in uitvoering worden genomen. Maar er is nog meer werk
aan de winkel.
We hebben met elkaar afgesproken om te onderzoeken of alternatieve financiering kan bijdragen
aan bijvoorbeeld een versnelling. Ik zei het al eerder: er is gekeken naar uitvoering van het IHP in 8,
12 of 20 jaar. Om financiële redenen is gekozen voor een periode van 20 jaar.
Als alternatieve financiering leidt tot een kostenreductie zonder verlies van kwaliteit, is er uiteraard
niets op tegen om voor een versnelde uitvoering te kiezen. Die keuze zal dan opnieuw op uw agenda
verschijnen.
Moet het bij de uitvoering van de projecten gaan om nieuwbouw of renovatie? Ook dat zal per
project opnieuw tegen het licht worden gehouden. Technische ontwikkelingen staan niet stil en wat
nu onmogelijk lijkt kan over een aantal jaren misschien wel.
Kosten en te behalen kwaliteitsverbetering zullen leidend zijn bij het maken van die afweging.

Dat brengt mij tot slot op het afwijkende standpunt dat het schoolbestuur van De Evenaar nu op de
valreep inneemt.
Dat raakt deze laatste twee aspecten: alternatieve financiering en technische uitvoering.
Als een andere financieringswijze voor beide partijen aantrekkelijk is, zal ik de laatste zijn die dat
afwijst. Het onderzoek daarnaar staat nog op de rol en doet niets af aan de andere keuzes die in het
IHP zijn gemaakt.
Een snellere uitvoering door middel van renovatie naar het voorbeeld van de school in Drachten? Als
dat mogelijk is, vooral doen. Maar Drachten is een zeer specifiek project geweest en tot nu toe de
enige school die er op deze wijze in is geslaagd een renovatie uit te voeren. Hoopgevend, maar zeker
geen bewijs dat dit voor ieder ander project ook te realiseren is.
De projectleider van die school is ook nauw betrokken bij de nieuwbouw en renovatie van onze
school in Zwanenburg. De planning voor onze school daar gaat echt niet uit van zeven weken. Helaas!
Het bezwaar van De Evenaar staat mijns inziens de vaststelling van het IHP niet in de weg. Niet alleen
voor De Evenaar, maar ook voor alle andere projecten zal immers telkens bij aanvang de
financierings- en uitvoeringsvraag beantwoord moeten worden.
Ik doe dan ook een dringend beroep op u om de raad positief te adviseren het IHP vast te stellen.

