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Geachte raad,

Op 15 november 2027heeft de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en
Leidschendam-Voorburg (WVOL) haar onderzoeksrapportage naar het beleid en investeringen
omtrent schoolgebouwen aan u verzonden. ln de aanbiedingsbrief bij deze onderzoeksrapportage
doet de Rekenkamercommissie u een aantal aanbevelingen. ln deze raadsmededeling geven wij u

onze zienswijze ten aanzien van het navolgen van deze aanbevelingen.

De Rekenkamer doet u de volgende aanbevelingen:
1) in de 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;
3) ons inzicht te vergroten in de energetische staat van het binnenklimaat;
4) de lange termijn-opgave (2030-2050) voor duurzaamheid van schoolgebouwen in beeld te

krijgen;
5) gebruik te maken van schouwen bij het opstellen van het lntegraal Huisvestingsplan.

Ad 1:

advies; aanbeveling overnemen
toelichting:
ln de begrotingworden de in het lntegraal Huisvestingsplan (lHP)begrote normbedragen inclusief
een surplus voor overige kosten jaarlijks geïndexeerd. Het is uiteraard van belang dat deze
bedragen gebaseerd zijn op een reële verwachting. ln de bijstelling van het IHP zullen deze begrote
bedragen dan ook voor een second opinion worden voorgelegd aan een bouwtechnisch bureau.

Ad2:
advies: aanbeveling overnemen
toelichting:
Het college ziet het als haar taak om schoolbesturen te informeren over wijzigingen in wet- en
regelgeving die relevant zijn voor onderwijshuisvesting en de relaties hiervan met het gemeentelijk
beleid. In die zin ziet het college haar verantwoordelijkheid in deze, breder dan de aanbeveling.

Ad 3:

advies: aanbeveling overnemen
toelichting:
Om invulling te kunnen geven aan deze aanbeveling is het van belang inzicht te hebben in de
technische staat van schoolgebouwen (bouwkundig, onderwijskundig, kwaliteit binnenmilieu en
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energetische staat). Voor de bijstelling van het IHP zal bij alle schoolgebouwen hiertoe een scan

worden uitgevoerd.

Ad4;
advies: aanbeveling overnemen

toelichting:
ln het Klimaatakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de verduurzaming van het

maatschappelijk vastgoed waaronder ook de schoolgebouwen vallen. De landelijke overheid werkt
deze afspraken uit in wet- en regelgeving. Het is evident dat deze ontwikkelingen tijdig moeten

worden verwerkt in het lHP.

Ad5
advies: aanbeveling overnemen

toelichting
Zie toelichting bij aanbeveling 3

1. bestuurlijke reactie op concept aanbiedingsbrief ,26 oktober 2021,

2. e-mail rekenkamercie n.a.v. bestuurlijke reactie zie bijlage 1
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