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Geachte Raad,
Tijdens de behandeling van het IHP is afgesproken de raad te informeren over de procedure tot het
vaststellen van het Programma Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs.
Voor het jaar 2020 zijn geen aanvragen ingediend door de schoolbesturen. Dat betekent dat voor
dat jaar door het college geen ‘Programma’ en ‘Overzicht” vastgesteld wordt (zoals bepaald in
artikel 76h van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en artikel 97 van de Wet op het Primair
onderwijs) en dat het vaststellen van een bekostigingsplafond niet aan de orde is (artikel 11 en 12
van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Wassenaar).
Verwacht wordt wel dat in het kader van het vastgesteld IHP de komende jaren
huisvestingsverzoeken zullen worden ingediend.
Met de betreffende besturen vindt inmiddels overleg plaats over de wijze waarop de aanvragen
zullen worden ingediend. In dat verband zijn inmiddels twee schoolbesturen gestart met de
voorbereiding van een aanvraag voor de onderwijshuisvesting van de komende jaren. Dit zijn de
besturen van de Kievietschool en het Rijnlands Lyceum. Het bestuur van de Kievitsschool zal naar
verwachting vóór 1 april 2020 een aanvraag voor renovatie en verbouw indienen. Hierbij kan
sprake zijn van een voorbereidingskrediet om de kosten te dekken die gemaakt worden ter
voorbereiding van de planvorming van de onderwijshuisvesting van een school. Daarnaast kan ook
een totaal bouwkrediet aangevraagd worden waarbij alle bij de bouw behorende kosten worden
opgenomen. Met de betreffende besturen vindt inmiddels overleg plaats over de wijze waarop de
aanvragen zullen worden ingediend.
Ingevolge de regelgeving is het college van B&W het bevoegde orgaan dat het Programma
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs vaststelt. De aan het ‘Programma’ gekoppelde noodzakelijke
investeringen zullen in de begroting van het volgende jaar worden opgenomen. In een separaat
raadsvoorstel zal de raad instemming worden gevraagd het beschikbaar stellen van het
bouwbudget van de gewenste voorziening. De raad zal over de voortgang van de plannen
regelmatig worden geïnformeerd.
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