
 

 

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college Pagina 1 van 2 

 

RINDA 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

woensdag 29 november 2017 

17.073101 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Beantwoording vragen commissie Samenleving IHP Schagen 2019-2023 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

In de commissie samenleving van 28 november zijn vragen gesteld bij de behandeling van het 

Integraal Huisvestingsplan Schagen 2019-2023. Daarbij heb ik toegezegd deze vragen schriftelijk 

te zullen beantwoorden. Hieronder zet ik de vragen met beantwoording uiteen. 

 

In het raadsvoorstel en besluit staat bij het totaal 16,7 M. Wanneer de bedragen worden opgeteld 

komt het totaal op 17,4 M. Kunt u het verschil verklaren? 

Helaas moeten wij hier melden dat er abusievelijk een fout is opgetreden. Dit is ontstaan doordat 

er ten opzichte van de conceptversie de gymzaal Waldervaart toegevoegd is á € 0,7M. Er is 

verzuimd om het totaalbedrag hierop aan te passen. Het totaal bedrag dient 17,4 M te zijn. 

 

Is er door de incorrecte optelling een wijziging nodig in de taakstelling per 2019 van € 10.000 per 

jaar ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting? 

De taakstelling per 2019 blijft staan, echter zullen wij in plaats van € 100.000,- een bedrag van 

€120.000,- nodig hebben om het gehele plan te kunnen financieren. Dit betekent dat na 2028 in 

2029 en 2030 wij de taakstelling moeten doortrekken met € 10.000,- per jaar, zodat er cumulatief 

een bedrag wordt opgebouwd van € 120.000,-  

 

In het raadsvoorstel en besluit staat aangegeven dat het budget voor de Wegwijzer is 

opgenomen in de Nico Tinbergen. Wat is de hiervoor de verklaring? 

De verklaring voor dat het budget van de Wegwijzer is opgenomen in de Nico Tinbergen is dat 

de schoolbesturen Surplus en Kopwerk een bestuurlijke fusie zijn aangegaan en hebben 

aangegeven gezamenlijk een aanvraag te doen voor de nieuwbouw van deze scholen. Het 

gezamenlijk doen van een aanvraag biedt daarnaast een oplossing voor een historisch 

gegroeide situatie, namelijk dat de Wegwijzer formeel valt onder de Ark en de Ridder 

Magnusschool aan de Iepenlaan onder de Julianaschool. De scholen Wegwijzer en Ridder 

Magnusschool werden te klein om zelfstandig te blijven en werden door de schoolbesturen 

samengevoegd met het hoofdgebouw. De schoolbesturen hebben deze situatie opgelost door 

de dependance Julianaschool (voorheen Ridder Magnus) onder te brengen bij de Ark en de 

Wegwijzer onder te brengen bij de Nico Tinbergen. 

 

Wat is de verklaring voor de verschillen in het bedrag per kind per school? En wat maakt dat 

deze verschillen met name te zien zijn bij het speciaal onderwijs? 

De berekening van het budget voor nieuwbouw dan wel renovatie gebeurt op basis van de 

‘Verordening Voorziening Onderwijshuisvesting gemeente Schagen 2015’. Factoren die hierdoor 

van invloed zijn op de hoogte van het bedrag zijn: leerlingaantallen (op basis van prognoses), de 

vaste voet (m2 voor hal, lerarenkamer, kantoor directeur, meterkast etc.) en de afstand tot een 
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gymzaal (die voldoet aan geldende normen). Wanneer deze afstand niet binnen de norm valt 

heeft een school het recht op een eigen speellokaal of gymzaal. Doordat per school 

bovengenoemde factoren variëren ontstaat er een verschil in het bedrag per kind afgezet 

tegen het bedrag per school. 

Voor het speciaal onderwijs geldt daarnaast dat er speciale voorzieningen worden getroffen, 

bijvoorbeeld meer klaslokalen (i.v.m. kleinere groepen), extra invalide toilet en een extra 

speellokaal. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Ben Blonk 


