
Technische vragen van VVD bij Collegebesluit inzake IHP 
 
Pag. 1 Besluit B&W: 
Vraag: Waarom wordt dit voorbehoud -  ‘met inachtneming van de totale financiële positie 
van de gemeente’ - expliciet vermeld? 
Vraag: Wat wordt verstaan onder beheersmaatregelen? 
Vraag: Wat is het verschil tussen beslispunt 3a) renovatie/nieuwbouw 10 basisscholen EN 
beslispunt 3b) renovatie en/of vervangende nieuwbouw??? 
Vraag: Waarom nu nog geen definitieve keuze (renovatie of nieuwbouw) voor alle 10 
basisscholen? Waar zijn de keuzes van afhankelijk? 
 
Pag 2 Proces 
…..Er is met alle schoolbesturen overeenstemming bereikt over het plan…… 
Vraag: Welke ‘mitsen en maren’ zijn onderdeel van de overeenstemming die is bereikt met 
alle schoolbesturen? (Vb: bestuur Jacobaschool pleit voor nieuwbouw en juist niet voor 
renovatie van Bronstee MAVO)                                                                                                                                         
 
Pag. 2 Vervolg en visie college 
….het opwekken van energie voor de omgeving……. 
Vraag: college in hoeverre is deze optie realistisch? 
….financiële doorrekening en onderzoek naar financieringsmogelijkheden….. 
Vraag: welke fases voor het ontvangen van zienswijzen van de raad horen hierbij; welke 
planning?                                                                                                                                            
 
Pag. 3 Renovatie/nieuwbouw 10 basisscholen 
Vraag: hoe reëel is het dat renovatie/nieuwbouw van totaal 10 schoolgebouwen binnen 12 
jaar (i.p.v. 20 jaar) kan worden gerealiseerd? Van veel gebouwen is bijvoorbeeld nu niet 
definitief bekend of kan worden gerenoveerd of toch nieuwbouw moet plaatsvinden. 
 
Pag. 4 Duurzaamheid 
Vraag: wat wordt onder leasen verstaan bij ‘circulariteit’? Waarom leasen? 
Vraag: graag drie voorbeelden van ‘demonteerbare gebouwdelen’ als onderdeel van 
circulariteit? 
Vraag: Per school wordt gemiddeld € 330.000 geïnvesteerd voor toekomstbestendigheid. 
Welke ‘opbrengsten / revenuen’ levert deze investering op per school de komende 15 jaar? 
Welke partijen (gemeente, schoolbestuur, derde(n)) maken aanspraak op de opbrengsten en 
waarom? 
 
Pag 6 Vervolg 
…..voor de komende maanden zal een projectmanager worden aangetrokken…... 
Vraag: Wat is de meerwaarde van een projectmanager? Wat is de noodzaak van een 
projectmanager? Wat wordt de inzet per week? Voor welke duur wordt de projectmanager 
aangesteld? Wat zijn de taken/verantwoordelijkheden van de projectmanager?  
 
Pag. 7, 3e alinea 
…….moet uitgezocht of de onderwijsvrijstelling op het gehele IHP van toepassing is….. 
Vraag: moet voor ‘onderwijsvrijstelling’ gelezen worden’ Btw-vrijstelling’?  
 



Pag. 7, 5e alinea 
…….fonds wat eigenaar wordt van een schoolgebouw….. 
Vraag: Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van een ‘fonds constructie’ zowel op korte 
termijn als op lange termijn; vanuit gezichtspunt college en vanuit gezichtspunt 
schoolbesturen. 
 
Pag. 7, Planning/Uitvoering 
Vraag: Hoe wordt geborgd dat minimaal voor de komende 30 jaar kinderen in Heemstede les 
krijgen op scholen die blijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en die ‘’meegroeien’ 
met onderwijsvernieuwingen etc.  
Vraag: hoe ziet de totale, gedetailleerde planning eruit voor renovatie dan wel nieuwbouw 
van de ‘eerste’ drie scholen (Nicolaas Beets, Crayenester en Jacoba) - inclusief ‘uithuizen’ 
van drie scholen naar tijdelijke locatie en ‘terugverhuizen’ - uitgaande van een totale duur 
van 12 jaar waarin alle 10 scholen zijn ‘aangepakt’. 
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Pag. 4, 4e alinea 
Vraag: Hoe groot is de kans dat plaatsingsbeleid in de nabije toekomst wordt ingevoerd? 
 
Pag. 5, 2e alinea 
…...en energieneutraal zijn (in elk geval vanaf 2018)....... 
Vraag: waarom staat er dat een bestaand gemeentelijk gebouw in elk geval vanaf 2018 
energieneutraal is? Geen enkel bestaand gemeentelijk gebouw is nog energieneutraal. 
 
Pag. 5, laatste twee regels 
…..na vaststelling van het IHP zijn de afspraken voor de komende 20 jaar leidend….. 
Vraag: wat is de Top 10 van de afspraken? 
 
Pag. 18, punt 4 
…..IHP heeft de intentie om aan te sluiten bij het door de gemeenteraad erkende 
Klimaatverdrag van Parijs, de Nota Duurzaamheid 2016-2020…… 
Vraag: waarom wordt over ‘intentie’ gesproken? VVD verwacht dat bij de uitvoering van IHP 
actief het erkende klimaatverdrag van Parijs wordt omarmd. 
 
Pag. 18, punt 6 
Vraag: wat wordt verstaan onder ‘Frisse Scholen klasse B’? 
 
Pag. 26, laatste regel 
Vraag: wat wordt bedoeld met …..een GPR berekening……? 
 
Pag. 35, onderaan “0-5 jaar” 
Vraag: waarom wordt ‘aanpassing Evenaar/Ark’ opgenomen in deze periode? Het behelst 
immers een minimale aanpassing 
Vraag: kan ‘nieuwbouw Jacobaschool…...’ worden aangevuld met …..’op andere locatie’.....? 
 
Pag. 37, 3e alinea 
Vraag: graag een nadere onderbouwing van de indexering van 5,6% t.o.v. 2018 



Pag. 38, Total Cost of Ownership 
Vraag: tussentijdse verduurzaming is een taak van het schoolbestuur, toch? En vervolgvraag:  
bij verduurzaming als onderdeel van renovatie gebouw of nieuwbouw school, dan is de 
investering een taak van de gemeente, toch? En het betreffende schoolbestuur draagt bij 
middels een vergoeding van maximaal 10% van investering? 
 
Pag. 41, tabel onderaan 
Vraag: De renovatie van het politiebureau is € 1.105.000. De kosten voor tijdelijke 
huisvesting - van vier jaar - van Humanitas en Casca bedraagt € 1.700.000. De VVD verwacht 
een voorstel voor een veel goedkoper tijdelijk alternatief voor Humanitas en Casca. Graag 
uw reactie.  
 
Pag. 42, 3e alinea 
Vraag: wie voert onderzoek uit naar subsidiemogelijkheden, tijdens looptijd IHP? Wordt dat 
intern opgepakt of uitbesteed aan een extern bureau? 
 
Pag. 44, …..schoolbesturen willen bouwheerschap uitvoeren in eerste tijdvak….. 
Vraag: College, wordt het bouwheerschap aan de schoolbesturen gegund? Zo nee, wie voert 
dan het bouwheerschap uit? 
 
Pag. 49, ….publieksvriendelijke versie van het IHP.….. 
Vraag: waar is deze versie te vinden via de App? 
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