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Luijten, Diana

Van: Teuben, Jurjen
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 10:21
Aan: Teuben, Jurjen
Onderwerp: FW: bericht voor de heer J. Teuben

Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie hebben we contact opgenomen met EIB, het bureau dat voor ons 
het onderzoek uitvoerde. 
 
EIB heeft inhoudelijk gereageerd op twee passages uit de bestuurlijke reactie. Deze treft u aan onder de 
kaders. Zie hieronder. 
 

 
 
Reactie EIB:  
“Wanneer verschillen tussen gehanteerde normbedragen en werkelijke kosten op dit moment al zichtbaar zijn 
en de verwachtingen duiden op verder toenemende kosten, lijkt het ons verstandig om hier vroegtijdig 
rekening mee te houden. Deze verschillen kunnen substantieel zijn (zie het voorbeeld dat in de bijlage van 
Leidschendam-Voorburg beschreven wordt). 
Wanneer in het jaar van uitvoering de budgetten ‘plotseling’ opgehoogd moeten worden kan dit leiden tot een 
tekort aan financiële middelen, discussie en vertraging. Hierbij moet ook bedacht worden dat stijgende 
bouwkosten niet alleen voor schoolgebouwen van toepassing zijn waardoor gemeenten op verschillende 
terreinen geconfronteerd kunnen worden met hogere kosten dan begroot.”  
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Reactie EIB:  
“Een slechte bouwtechnische staat blijkt uit verschillende gesprekken één van de belangrijkste redenen te zijn 
om scholen te renoveren of te vervangen. Het voordeel van een schouw ten opzichte van een quick-scan is dat 
deze gedetailleerder en objectiever de bouwtechnische staat van een gebouw in beeld brengt.”  
 
“Het is mogelijk dat op basis van schouwen van schoolgebouwen zou zijn gekomen tot een andere prioritering 
van de renovatie of vervanging van schoolgebouwen.  
De quick-scan geeft slechts een indicatie van de bouwkundige staat. Bij het schouwen drie jaar voorafgaand 
aan de uitvoering van een project kan blijken dat de staat van schoolgebouwen slechter/beter is dan verwacht 
op basis van de quick-scan.  
Ten slotte lijkt op basis van gesprekken besluitvorming op basis van schouwen bij te dragen aan het draagvlak 
bij schoolbesturen.” 
 
-- 
Hartelijke groet, 
 
Gerard Lappee  
Secretaris Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 
Telefoon:  
Bijdragen op LinkedIn-pagina 
Website 
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