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Voorstel:
Het Integraal huisvestingsplan 2015 – 2018 vast te stellen.



Inleiding: 
Eens in de vier jaar stellen we een Integraal huisvestingplan (IHP) op voor het onderwijs. Tot op 
heden gingen de IHP’s vooral  in op de onderwijshuisvestingssituatie per school.  Door de gezamenlijk 
met schoolbesturen geconstateerde noodzaak om de leerlingendalingen op te pakken en 
veranderende wet- en regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting, waarbij taken zijn 
overgeheveld van gemeente naar schoolbesturen, ziet dit IHP er anders uit. Scholen worden in een 
breder perspectief geplaatst. Meer wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van scholen. 

Argumenten:
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid
Basis voor het IHP 2015 - 2018 is de Notitie ontwikkelingen huisvesting onderwijs 2014 – 2022 die, na 
bespreking met schoolbesturen, eind 2014 is besproken in de raadscommissie. Hierin is samen met 
de schoolbesturen per kern een visie en ambitie op hoofdlijnen uitgewerkt. In het IHP 2015 – 2018 is 
deze notitie geactualiseerd. Zoals ook in de Notitie ontwikkelingen huisvesting onderwijs 2014 – 2022 
was aangegeven, vraagt met name de onderwijshuisvestingssituatie in de kern Nieuwleusen om 
maatregelen. Overeenkomstig de Voorjaarsnota 2015 kennen wij hierbij de hoogste prioriteit toe aan 
het voortgezet onderwijs en vindt afstemming plaats met het project WOC Campus Nieuwleusen. 
 
Hiernaast komen in het IHP 2015 – 2018 relevante gemeentelijke regelingen en thema’s aan de orde. 
Zo is een punt van aandacht het begrip renovatie. Zoals ook bij de vaststelling van de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs is bepaald, is uitgangspunt dat renovatie geen voorziening in de 
huisvesting is en door schoolbesturen zelf bekostigd moet worden. De middelen voor renovatie maken 
namelijk onderdeel uit van de geldstroom die schoolbesturen van het rijk ontvangen voor materiële 
instandhouding. Hieraan kan worden toegevoegd dat we in verband met de toekomstbestendigheid 
van scholen koersen op herschikking van schoolgebouwen. De genoemde aanpak in de kern 
Nieuwleusen is hier een voorbeeld van.

Een landelijke ontwikkeling die ook in de gemeente Dalfsen speelt, is de ontwikkeling van integrale 
kindcentra. Dit betreft het bij elkaar brengen van kindvoorzieningen. Dit is feitelijk ook opgenomen in 
gemeentelijk beleid. Genoemde herschikking van schoolgebouwen speelt op deze ontwikkeling in. 
Aandachtspunt hierbij zijn: de leegstand in scholen, de reeds aanwezige voorzieningen in o.a. 
kulturhusconcepten en de wijzigende wet- en regelgeving. Zoals ook in het IHP is bepaald,  pakken wij 
dit  samen met schoolbesturen op door o.a. de huidige Regeling verhuur en medegebruik te gaan 
actualiseren.

Hiernaast zijn in het IHP afspraken vastgelegd, zoals de met schoolbesturen gemaakte afspraken 
over asbest in schoolgebouwen en doorlopende afspraken uit het IHP 2010-2014.

Afzonderlijk punt is de verdere doordecentralisatie van onderwijshuisvesting naar schoolbesturen. 
Zoals in het IHP is aangegeven, zijn we van plan met schoolbesturen een onderzoek te starten naar 
doordecentralisatie richting schoolbesturen. Dit onderzoek betekent een bezinning op de rol en 
verantwoordelijkheden van de gemeente, maar ook op de mogelijkheden en financiële risico’s voor 
schoolbesturen. Het is dan ook van belang dit traject op zorgvuldige wijze te doorlopen. 

1.2 Schoolbesturen stemmen in met het IHP
Uit overleg met de schoolbesturen op 23 september blijkt dat zij begrip hebben voor de gemaakte 
keuzes en instemmen met het IHP. 

Kanttekeningen
1.1 Er kunnen andere keuzes worden gemaakt
Op het gebied van onderwijs(huisvesting) kunnen we als gemeente ons beperken tot de wettelijke 
zorgplicht. 



Alternatieven:
Als gemeente Dalfsen kunnen we andere keuzes maken. Hiervoor verwijzen we u naar de in dit IHP 
geschetste alternatieven. Ook kunnen we niets doen en pas in actie komen als een schoolbestuur een 
aanvraag indient.

Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële dekking:
In de meerjarenbegroting is voor het jaar 2017 rekening gehouden met gemaakte afspraken over 
alarmering. 

Eventueel benodigde kredieten  voor onderwijshuisvesting in de kern Nieuwleusen maken onderdeel 
uit van het project WOC Campus Nieuwleusen. 

Communicatie:
Na het raadsbesluit informeren wij de schoolbesturen.

Vervolg:
Na het raadsbesluit vindt uitvoering van het Integraal huisvestingsplan 2015 – 2018 plaats. Dit 
betekent voor onderstaande punten het volgende:

- Uitvoering aanvullend haalbaarheidsonderzoek huisvesting onderwijs in de kern Nieuwleusen

Zoals aangegeven in de besluitvorming van uw raad van oktober over Haalbaarheidsonderzoek 
Kulturhusconcept Nieuwleusen vindt een aanvullend haalbaarheidsonderzoek (fase 1) plaats naar de 
huisvesting van het onderwijs in het middengebied van Nieuwleusen (voortgezet onderwijs en 
basisonderwijs). 

- Onderzoek doordecentralisatie

Met schoolbesturen doen we op basis van het stappenplan onderzoek naar doordecentralisatie. 

Bijlagen:
- Integraal huisvestingsplan 2015 – 2018;
- Informerend raadscommissievoorstel d.d. 23 oktober 2014, inclusief Notitie ontwikkelingen 

huisvesting onderwijs 2014 – 2022.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2015, nummer 397;

overwegende dat de gemeente zorg moet dragen voor passende huisvesting voor het primair en 
voortgezet onderwijs;

gelet op artikel 91 Wet op het primair onderwijs en artikel 76b Wet op het voortgezet onderwijs;

gelet op het gevoerde overleg met schoolbesturen;

b e s l u i t :

het Integraal huisvestingsplan 2015 – 2018 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 november 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


