
1. Gevraagd raadsbesluit
De raad besluit: 

- De onderzoeksrapportage van de Rekenkamercommissie Wassenaar, 
Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (RKC WVOL-V) naar ‘het 
beleid en de investeringen omtrent schoolgebouwen’ voor kennisgeving aan te 
nemen.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? 
De Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-
Voorburg (RKC WVOL-V) heeft op 15 november 2021 de onderzoeksrapportage naar 
‘het beleid en de investeringen omtrent schoolgebouwen’ toegestuurd. In bijlage 1 staat 
de aanbiedingsbrief en in bijlage 2 staat de onderzoeksrapportage.

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?
Een goed functionerende democratie.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? 
Het onderzoek naar schoolgebouwen is het eerste onderzoek binnen het thema 
kapitaalgoederen. Daarnaast komt het voort uit een wens van raadsleden, geuit tijdens 
het overleg tussen de Rekenkamercommissie en de klankbordgroep van raadsleden. 
Sinds de komst van het nieuwe coronavirus is er extra aandacht voor het binnenklimaat 
van schoolgebouwen. Daarmee heeft dit onderzoek nog een bijzondere relevantie.

De RKC benoemt in haar aanbiedingsbrief enkele aanbevelingen voor zowel de 
gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, te 
weten: 

Verzoek uw college van burgemeester en wethouders om:
1) in begrotingen rekening te houden met stijgende bouwkosten van 

schoolgebouwen;
2) de kennisdeling tussen schoolbesturen te ondersteunen op het gebied 

van wet- en regelgeving omtrent schoolgebouwen;
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3) het inzicht bij uw gemeente te vergroten in de energetische staat en het
binnenklimaat van schoolgebouwen en dit te gebruiken bij het opstellen 
van het integraal huisvestingsplan;

4) de lange termijn-opgave (2030-2050) voor duurzaamheid van 
schoolgebouwen in beeld te krijgen.

De RKC benoemt in haar aanbiedingsbrief ook enkele specifieke aanbevelingen voor 
zowel de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Voor Leidschendam-
Voorburg zijn geen specifieke aanbevelingen.

Volledigheidshalve wordt gewezen op de bestuurlijke reactie die is gegeven door het 
college van B&W van Leidschendam-Voorburg (de volledige reactie kunt u inzien door 
op de link te klikken in de aanbiedingsbrief (klik bij bestuurlijke reactie op 
‘Leidschendam-Voorburg’). Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg ‘herkent 
de situatie zoals beschreven’. Zij wijst op de financiële verantwoordelijkheid van de 
rijksoverheid en op de ‘zeer onvoorspelbare prijsontwikkeling’. Maar bij een 
kredietaanvraag voor een bouwproject zal deze altijd in voldoende middelen voorzien. 
Het college neemt aanbeveling 2, 3 en 4 over.

Het presidium van Leidschendam-Voorburg,

de griffier, de voorzitter,

mr. C.J. de Vries J.G. Bijl

Bijlagen bestemd voor de raad:

1. Aanbiedingsbrief Onderzoek RKC naar beleid en investeringen omtrent 
schoolgebouwen.
2. Rapportage Onderzoek RKC naar beleid en investeringen omtrent schoolgebouwen.


