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Geadviseerd besluit
1.  De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019 vast te stellen met een 
gewijzigde bijlage IV ten aanzien van de normbedragen en indexeringssystematiek. 

2.  Bij (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen één afschrijvingstermijn van 40 jaren te 
hanteren.
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Raadsvoorstel
Inleiding
In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk zijn in bijlage IV normbedragen 
opgenomen voor uitbreiding en (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen. Het budget dat hoort 
bij de beschikking voor uitbreiding of nieuwbouw wordt vastgesteld aan de hand van deze 
normbedragen. Het schoolbestuur ontvangt dit budget en treedt op als bouwheer bij de realisatie van 
onderwijsvoorzieningen. De normbedragen worden jaarlijks op advies van de VNG geïndexeerd.

Geconstateerd is dat de jaarlijkse prijsbijstellingen van de VNG de afgelopen jaren sterk achter zijn 
gebleven bij de feitelijke prijsontwikkeling. Dit heeft geleid tot normbedragen die niet voldoende zijn 
om een gebouw te bouwen dat voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De VNG heeft gemeenten 
daarom geadviseerd om bovenop de jaarlijkse indexering in 2019 de normbedragen eenmalig met 
40% te verhogen (zie bijlage VNG Ledenbrief Ontwikkelingen onderwijshuisvesting). Voorgesteld 
wordt om de normbedragen in bijlage IV van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Ridderkerk 2015 aan te passen en vanwege deze aanpassing de nieuwe Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019 vast te stellen. De normbedragen 2019 zijn bepalend voor de 
investeringen die worden opgenomen in het door ons college vastgestelde huisvestingsprogramma 
2019, respectievelijk uit voorgaande huisvestingsprogramma’s die in uitvoering worden genomen in 
het jaar 2019.

De verhoging van de normbedragen in 2019 zal in 2020 gevolgd worden door een volgende 
incidentele verhoging van de normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw om te kunnen voldoen 
aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Het Bouwbesluit wordt hierop in 2020 
aangepast. De VNG heeft nog geen advies gegeven voor de verhoging voor BENG, het is de 
verwachting dat dit zal worden verwerkt in de prijsbijstelling voor 2020, waarover de VNG eind 2019 
adviseert.

 

Beoogd effect
Met realistische normbedragen de realisatie van nieuwbouw en uitbreiding van 
onderwijsvoorzieningen die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2019 en 2020 mogelijk te 
maken. 

Relatie met beleidskaders
Integraal Accommodatieplan Ridderkerk.

Via het jaarlijks vast te stellen huisvestingsprogramma onderwijs zijn beschikkingen afgegeven voor 
vervangende nieuwbouw van het Gemini College (2018), vervangende nieuwbouw van basisschool 
De Driemaster (2018), uitbreiding van de Dr. Schaepmanschool (2018) en uitbreiding van De Fontein 
(2019) op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2015.

Argumenten
1.1 Hierin is de door de VNG geadviseerde prijsbijstelling verwerkt.  
Een nieuw schoolgebouw is sober en doelmatig en voldoet aan het Bouwbesluit. Met de huidige 
normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding is dit niet mogelijk en daarom adviseert 
de VNG de normbedragen in 2019 eenmalig met 40% te indexeren. De jaarlijkse indexering voor 2019 
wordt vastgesteld op 6,63%. Deze indexeringen zijn verwerkt in bijlage IV van de Verordening 
voorzieningen huisvesting Ridderkerk 2019.

1.2 Hierin is ook een indexering verwerkt om te komen tot een realistisch bouwbudget volgens de 
bouwkostenkengetallen van het Bouwkostenkompas.
De normbedragen van de VNG lopen al jaren achter op de werkelijkheid. Een aantal grote, maar ook 
middelgrote gemeenten heeft daarom de normbedragen al eerder verhoogd. Om een realistisch 
bouwbudget te berekenen wordt door gemeenten gebruik gemaakt van het Bouwkostenkompas voor 
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scholenbouw. Het Bouwkostenkompas wordt uitgegeven door IGG Bointon de Groot. IGG is actief als 
bureau voor bouweconomie. Het geeft een zeer uitgebreide lijst met bouwkostenkengetallen van 
verschillende gebouwtypen, civiele werken, sloopwerken, bijkomende kosten en maandelijkse 
indexcijfers. Het houdt rekening met regio invloeden. De VNG hanteert voor heel Nederland dezelfde 
bedragen, Bouwkostenkompas geeft daarbovenop inzicht in de regionale situatie.

Bij vergelijking van de geïndexeerde normbedragen en de kosten die het Bouwkostenkompas op dit 
moment berekent, zit nog steeds een verschil van 6% voor scholen voor primair onderwijs en 17% 
voor het voortgezet onderwijs. Het verschil tussen primair en voortgezet onderwijs komt doordat er in 
de huidige normbedragen ten onrechte van wordt uitgegaan dat de bouwkosten voor schoolgebouwen 
voortgezet onderwijs lager zijn dan voor het primair onderwijs. Door deze indexering met 6% en 17% 
toe te passen wordt deze achterstand ingelopen. Deze indexering is tegelijk met de indexering met 
40% en 6,63% verwerkt in de nieuwe bijlage IV van de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs 2019.
  
1.3 Met de wijziging in de systematiek van de prijsbijstelling in deel A, A1 van de nieuwe bijlage IV van 
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019 kan het college in het vervolg 
de normbedragen aanpassen aan de cijfers van het Bouwkostenkompas.
In deel A, A1 van bijlage IV van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019 
staat de systematiek van prijsbijstelling. Op grond van artikel 40 van de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019 past het college de normbedragen jaarlijks aan. Om ervoor te 
zorgen dat de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding in het vervolg volgens het 
Bouwkostenkompas worden geactualiseerd, is de systematiek in deel A, A1 van bijlage IV aangepast.  

2.1 De gemeente is geen eigenaar van een schoolgebouw en niet verantwoordelijk voor onderhoud. 
Het afschrijvingsbeleid is vastgelegd in de Nota Activabeleid (2015). Hierin staat dat investeringen 
voor gebouwen die eigendom zijn van de gemeente in drie componenten met verschillende 
afschrijvingstermijnen worden afgeschreven. Componenten met een korte gebruiksduur moeten 
immers eerder vervangen worden door de gemeente. De afschrijvingstermijn voor het gebouw is 40 
jaar, voor de inrichting 20 jaar en voor de installatie 15 jaar. Bij de investering in onderwijsgebouwen, 
die geen eigendom van de gemeente zijn, mogen gemeenten kiezen voor afschrijving van de gehele 
investering in 40 jaar. Dit wordt geadviseerd door de commissie BBV (besluit begroting en 
verantwoording) en de meeste gemeenten doen dit ook. De eigendom van schoolgebouwen ligt 
immers bij het schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor het gehele onderhoud (sinds 2015 ook het 
groot onderhoud). In Ridderkerk is er in 2015 echter voor gekozen om schoolgebouwen volgens de 
componenten af te schrijven. Voorgesteld wordt om voortaan de investering voor schoolgebouwen in 
40 jaar af te schrijven, want dit is eenvoudiger en financieel gunstiger. Dit wijkt af van de Nota 
Activabeleid, maar hierin staat ook dat de gemeenteraad anders mag besluiten. Wij stellen voor om de 
vier geplande investeringen uit het Huisvestingsprogramma 2018 en 2019 in 40 jaar af te schrijven. En 
wij zullen bij de eerstvolgende herziening van de Nota Activabeleid vastleggen dat bij vervangende 
nieuwbouw van onderwijsgebouwen, waarvan het juridisch eigendom bij het schoolbestuur ligt, de 
investering in 40 jaar wordt afgeschreven.

Overleg gevoerd met
De schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs hebben in het overleg (OOGO) op 14 maart 2019 
kennis genomen en ingestemd met de verhoging van de normbedragen.

Kanttekeningen
1.1 Er vindt geen verhoging plaats van de uitkering uit het Gemeentefonds ten behoeve van de 
onderwijshuisvesting.
De uitkering uit het Gemeentefonds is niet geoormerkt. Over de lange termijn bekeken, wordt de 
uitkering voldoende geacht om te voldoen aan de wettelijke verantwoordelijkheid vastgelegd in de 
verordening. Dit kan dus als gevolg hebben dat de inkomsten voor een bepaald jaar lager zijn dan de 
uitgaven. Voor de gemeente Ridderkerk hebben we onderzocht wat bij benadering de inkomsten en 
uitgaven voor onderwijshuisvesting waren. Deze bleken bekeken over de periode 2014-2018 in totaal 
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gelijk. Er is dus geen ruimte om de verhoging van de normbedragen te dekken vanuit de uitkering uit 
het Gemeentefonds.

1.2 Er is bij de voorgestelde indexeringen geen rekening gehouden met BENG. 
Omgevingsvergunningsaanvragen voor nieuwbouw van scholen moeten na 1 januari 2020 (mogelijk 
wordt dit 1 juli 2020) voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Het 
Bouwbesluit wordt hierop aangepast. Er zijn extra investeringen nodig om een bijna energieneutraal 
gebouw te realiseren. Daarom zullen de normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw van scholen 
stijgen. Het is nog niet bekend wat het VNG advies met betrekking tot de normbedragen inclusief 
BENG zal zijn. De extra investering voor een schoolgebouw (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) 
is € 300 per m² inclusief BTW op basis van cijfers uit het Bouwkostenkompas. Voorgesteld wordt om 
het VNG advies voor de prijsbijstelling 2020 inclusief BENG af te wachten en hiervoor niet op 
voorhand in bijlage IV rekening mee te houden. Bij de bouw van het Gemini College wordt in het 
krediet wel rekening gehouden met BENG (zie separaat raadsvoorstel). De gevolgen van BENG voor 
de vervangende nieuwbouw Driemaster worden, zodra het VNG advies bekend is, verwerkt in de 
begroting 2020.

1.3 De huidige markt is ongunstig voor de realisatie van nieuwe schoolgebouwen. 
Er is genoeg werk voor aannemers. De bouwprijzen stijgen op dit moment sterk en bouwbedrijven 
hebben moeite om personeel te vinden. Aannemers vinden de bouw van een school over het 
algemeen risicovol, gezien de hoge eisen en het beperkte budget. Het risico bestaat dat de 
aanbesteding niet goed verloopt, ondanks het verhogen van de normbedragen.

2.1 De financiële gevolgen van de verhoging van de normbedragen worden meegenomen in de 
begroting 2020.
De verhoging van de normbedragen heeft gevolgen voor de normbedragen voor de vervangende 
nieuwbouw van het Gemini College (zie separaat raadsvoorstel), De Driemaster en de uitbreidingen 
van de Dr. Schaepmanschool en De Fontein. Dit zal worden verwerkt in de begroting 2020.

 

Uitvoering/vervolgstappen
De schoolbesturen worden schriftelijk geïnformeerd over de bijgestelde bijlage IV van de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs met de gevolgen die dit heeft voor reeds toegekende 
voorzieningen.

Evaluatie/monitoring
Na deze eenmalige aanpassing van de normbedragen en de gewijzigde verordening zullen de 
prijsbijstellingen van de VNG en het Bouwkostenkompas worden gevolgd.

Financiën
In 2019 vindt een eenmalige verhoging met 40% van de normbedragen voor (vervangende) 
nieuwbouw en uitbreiding in bijlage IV van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Ridderkerk 2019 plaats. Daarnaast wordt de reguliere indexering voor 2019 van 6,63% toegepast en 
een indexering aan de hand van de cijfers van het Bouwkostenkompas. Dit betreft 6% voor het primair 
onderwijs en 17% voor het voortgezet onderwijs. 

Dit heeft gevolgen voor de budgetten voor de reeds toegekende voorzieningen vervangende 
nieuwbouw Gemini College, vervangende nieuwbouw De Driemaster, uitbreiding van de Dr. 
Schaepmanschool en uitbreiding van De Fontein. Hiervoor is in totaal € 11 miljoen in de begroting 
opgenomen (waarvan een deel bij de 1e TuRap 2019 wordt bijgeraamd). De benodigde investeringen 
stijgen met € 7 miljoen. In onderstaande tabel staat wat de indexeringen betekenen voor de ramingen 
in de begroting voor de vier genoemde voorzieningen. 
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Voorziening Huisvestings-
programma

Bijraming 1e 
turap 2019 (1)

Reeds begroot 
2019 (2)

Extra kosten 
voorliggend 
raadsvoorstel 
2019 (3)

NIEUW: 
totaalbedrag 
begroot na 
raadsbesluit (4 = 1 
t/m 3)

Vervangende 
nieuwbouw Gemini

2018, normbedrag 
2017 nvt € 9.297.000€    5.643.900 € 14.940.900

Vervangende 
nieuwbouw 
Driemaster

2018, normbedrag 
2017 € 1.130.000 € 0€      807.500 € 1.937.500

Uitbreiding Dr. 
Schaepmanschool

2018, normbedrag 
2017 € 315.000 € 0€      225.000 € 540.000

Uitbreiding De 
Fontein

2019, normbedrag 
2018 € 322.000 € 0€      186.000 € 508.000

TOTAAL  € 1.767.000 € 9.297.000 € 6.862.400 € 17.926.400

 
De financiële gevolgen bestaan uit de extra jaarlijkse kapitaallasten die met de stijging van het totale 
investeringskrediet met € 7 miljoen gepaard gaan. De extra jaarlijkse kapitaallasten bedragen 
gemiddeld € 88.000 (nadelig). Er is hierbij uitgegaan van één afschrijvingstermijn van 40 jaren voor 
het totale investeringskrediet (geen opsplitsing in componenten). 

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

 

Juridische zaken
Uit jurisprudentie blijkt dat een gemeente de budgetten voor onderwijshuisvesting zorgvuldig moet 
ramen. Bij het voetstoots uitgaan van de door de VNG geadviseerde budgetten, terwijl aan het 
gebouw hogere eisen dan sober- en doelmatigheid worden gesteld en bekend is dat de VNG 
budgetten te laag zijn in de huidige markt, zal de rechter een gemeente in het ongelijk stellen.

Duurzaamheid
Nieuwe schoolgebouwen waarvoor de omgevingsvergunning na 1 januari 2020 (of mogelijk 1 juli 
2020) wordt aangevraagd moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De schoolbesturen worden schriftelijk geinformeerd over de nieuwe bijlage IV van de Verordening 
voorzieningen huisvesting Ridderkerk 2019 met de gevolgen die dit heeft voor reeds toegekende 
voorzieningen.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. VNG Ledenbrief Ontwikkelingen onderwijshuisvesting  
2. Bijlage IV Financiele normering 2015  
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3. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019   
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
13 juni 2019

Zaaknummer:
49734

Onderwerp:
Verhoging van de normbedragen 
voor nieuwbouw en uitbreiding 
schoolgebouwen 

commissie samen leven
6 juni 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 14 mei 2019, 

gezien het advies van Commissie Samen leven op 6 juni 2019

gelet op 

Wet op het Primair Onderwijs

Wet op het Voortgezet Onderwijs

BESLUIT:

1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019 vast te stellen met een
gewijzigde bijlage IV ten aanzien van de normbedragen en indexeringssystematiek.

2. Bij (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen één afschrijvingstermijn van 40 jaren te
hanteren.




