
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Hillegom 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-18-033254 

datum voorstel:   30 augustus 2018 

datum collegevergadering:  4 september 2018 

datum raadsvergadering:  20 september 2018 

agendapunt:  8e 

portefeuillehouder:   Dhr. F.Q.A. van Trigt 

behandelend ambtenaar:  Babs Barnhoorn 

e-mailadres:    B.Barnhoorn@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. Kennis te nemen van de kadernotitie "Nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) 

Hillegom" en de uitgangspunten voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom locatie 

Weerlaan/Vosselaan; 

2. Het definitieve budget voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom vast te stellen op 

€ 8.000.000; 

3. De kapitaallasten van het beschikbaar gestelde krediet voor het IKC-gedeelte te 

dekken door te beschikken over de reserve IHP; 

4. De kapitaallasten van het beschikbaar gestelde krediet voor het bouw- en 

woonrijp maken en de infrastructurele maatregelen op te nemen in de 

programmabegroting 2019-2022; 

5. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 4 (financiële bijlage van 

de kadernotitie) zoals voorgesteld in het collegebesluit Nieuwbouw Integraal Kind 

Centrum Hillegom Z-18-033254, op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet 

juncto artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat openbaarmaking het financieel 

belang van de gemeente schaadt.  

 

 

 

 

Inleiding 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting. De 

wijze waarop de gemeente Hillegom deze zorgplicht realiseert, is vastgelegd in de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom. Op basis van deze 

Verordening heeft het bestuur van De Leerwinkel en De Jozefschool, Sophia Scholen, een 

aanvraag voor nieuwbouw van een fusieschool/IKC ingediend. In de 

voortgangsrapportage / actualisatie van het onderwijshuisvestingsplan gemeente 

Hillegom, gepresenteerd aan de raadscommissie in januari 2016, is de vervangende 

nieuwbouw van de Leerwinkel/Jozefschool opgenomen. Vervolgens is er een 

voorbereidingskrediet (2016) en een aanvullend voorbereidingskrediet (2018) 

beschikbaar gesteld om de plannen voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom locatie 



 

 

Weerlaan/Vosselaan verder uit te werken. De kadernotitie die als bijlage aan het voorstel 

wordt toegevoegd is hiervan het resultaat. Het doel van de kadernotitie is om aan te 

geven op basis van welke visie, samenwerking, omvang van het gebouw, inpassing, 

duurzaamheid en overige relevante condities de vervangende nieuwbouw op de locatie 

Weerlaan/Vosselaan gerealiseerd kan worden, inclusief de financiële consequenties. De 

voorbereidingskredieten maken onderdeel uit van de totale investering. Sophia scholen en 

Wonderland Kinderopvang willen komen tot een Integraal Kind Centrum. Een Integraal 

Kind Centrum is gebaseerd op het uitgangspunt dat onderwijs en kinderopvang/zorg 

vanuit een visie / missie intensief inhoudelijk samenwerken aan de ontwikkeling van 

kinderen van 0 tot 13 jaar. U wordt gevraagd kennis te nemen van de kadernotitie 

"Nieuwbouw IKC Hillegom" en het benodigde krediet beschikbaar te stellen om het 

IKC Hillegom en de overige werkzaamheden (bouw- en woonrijp maken en 

infrastructurele maatregelen) te kunnen realiseren.    

 

Bestaand kader en context 

Dit besluit sluit aan op de voortgangsrapportage / actualisatie van het 

onderwijshuisvestingsplan gemeente Hillegom, gepresenteerd aan de raads- en 

burgerleden in januari 2016. Vervolgens is er een voorbereidingskrediet (2016) en een 

aanvullende voorbereidingskrediet (2018) beschikbaar gesteld om de plannen voor 

de nieuwbouw van het IKC Hillegom locatie Weerlaan/Vosselaan verder uit te werken. Als 

uitwerking van deze besluiten is de kadernotitie Nieuwbouw IKC Hillegom opgesteld. 

 

Beoogd effect 

Het met de (vervangende) nieuwbouw van basisschool De Leerwinkel en basisschool De 

Jozefschool realiseren van het IKC Hillegom op de locatie Weerlaan / Vosselaan. 

 

Argumenten 

1. In de kadernotitie staat omschreven op basis van welke visie, leerlingenprognose, 

omvang van de school, samenwerking,  inpassing locatie  en financiële consequenties de 

vervangende nieuwbouw van de twee scholen gerealiseerd kan worden op de locatie 

Weerlaan / Vosselaan. 

De belangrijkste punten uit de kadernotitie: 

- Concept IKC. Kwalitatief goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor 

de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Sophia Scholen heeft de wens 

uitgesproken om te komen tot een Integraal Kind Centrum. Een Integraal Kind Centrum 

gaat uit van een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar. Sophia Scholen (onderwijs) en 

Wonderland Kinderopvang gaan inhoudelijk en organisatorisch samenwerken. Een van de 

beleidsuitgangspunten van de gemeente is in te zetten op de ontwikkeling van brede 

scholen c.q. Integrale Kind Centra. Door de nieuwbouw van de fusieschool (IKC Hillegom) 

ontstaat er een toekomstbestendige school inclusief kinderopvang.  

- Bepalen van de omvang van het IKC in relatie tot de leerlingenprognose. Bij het bepalen 

van de omvang van het IKC, het schoolgedeelte, is uitgegaan van een 

meerjarenprognose. Deze prognose rechtvaardigt dat we de bouw van het schoolgedeelte 

baseren op 350 leerlingen. Het schoolbestuur wil dit aantal ook als maximum hanteren. 

- Bepaling locatie. Op basis van de resultaten van een uitgebreid locatieonderzoek is de 

locatie Weerlaan / Vosselaan aangewezen als locatie voor het IKC Hillegom. Op basis van 

o.a. dit locatieonderzoek is een stedenbouwkundig plan opgesteld.  

- Bepalen van de financiële kaders. In de vertrouwelijke bijlage van de kadernotitie 

worden de financiële kaders weergegeven en toegelicht. De bouw van het IKC past binnen 

het geraamde budget dat opgenomen is in de reserve IHP. De investering in de m2's 

kinderopvang komt terug naar de gemeente via de huur. De bij de school behorende 

overige kosten, bouw- en woonrijp maken en de infrastructurele maatregelen worden 

gedekt binnen het investeringsplan buitenruimte. 



 

 

- Bepalen van (financiële) verantwoordelijkheden. De raad bepaalt vanuit de zorgplicht 

onderwijshuisvesting de daarvoor benodigde budgetten. De gemeente is verantwoordelijk 

voor het huisvesten van het onderwijs. Dit geldt niet voor de kinderopvang. De 

investering die wordt gedaan door de gemeente (voorfinanciering) in m2's ten behoeve 

van de kinderopvang, komen terug naar de gemeente via de huur. Sophia Scholen brengt 

als juridisch eigenaar van het IKC huur in rekening bij Wonderland kinderopvang en 

draagt deze huur af aan de gemeente. Sophia Scholen heeft aangegeven het 

bouwheerschap, conform de wetgeving (artikel 103 WPO) op zich te willen nemen. 

Hiertoe wordt een bouwheerovereenkomst opgesteld. Deze bouwheerovereenkomst wordt 

na besluitvorming door de raad over het budget door partijen ondertekend. 

 

2. De gemeente is verantwoordelijk voor goede en adequate onderwijshuisvesting. 

Voor de financiering van de huisvesting van onderwijsgebouwen ontvangt de gemeente 

jaarlijkse een bijdrage uit het gemeentefonds. De normbedragen, opgenomen in de 

gemeentelijke Verordening, sluiten echter niet aan bij de huidige werkelijke kosten. 

Vanwege o.a. de hogere kosten vanuit het bouwbesluit, het frisse scholen concept, 

conjuncturele ontwikkelingen (prijsstijgingen) en de duurzaamheidsambities van de 

gemeente Hillegom. Op basis van het stedenbouwkundig plan is een kostenraming 

opgesteld voor de bouw van het IKC, het bouw- en woonrijp maken, infrastructurele 

maatregelen en bijkomende maatregelen. Middels het beschikbaar stellen van het budget 

kan het traject gestart worden om het IKC Hillegom op de locatie Weerlaan / Vosselaan 

daadwerkelijk te realiseren. 

 

5. Door oplegging van geheimhouding komen de economische belangen van de gemeente 

niet in het geding. 

Zowel in de ontwerpfase als de realisatiefase worden diverse opdrachten aanbesteed 

(architect, adviseurs en uitvoerende partijen). Het openbaar maken van de 

kostenramingen brengt de economische belangen van de gemeente mogelijk in gevaar, 

omdat deze marktpartijen dan kennis kunnen nemen van de hoogte van de beschikbaar 

gestelde deelbedragen. Dat heeft mogelijke consequenties voor de concurrentiewerking. 

Hierom wordt voorgesteld bijlage 4 (de financiële bijlage van de kadernotitie) geheim te 

houden overeenkomstig de betreffende artikelen van de Gemeentewet. 

 

Kanttekeningen 

1.In de kadernotitie staan, op basis van de huidige inzichten, de relevante onderdelen, 

inclusief de financiële consequenties, die de uiteindelijke invulling van de bouw van het 

IKC bepalen. De relevante onderdelen dienen verder uitgewerkt en vastgelegd te worden 

in o.a. een bouwheerovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. Mogelijk dat naar 

aanleiding van de verdere uitwerking bepaalde onderdelen aangepast dienen te worden. 

Indien er substantiële wijzigingen plaatsvinden of onvoorziene risico's zich voordoen 

gedurende de uitvoering van het project zal u als raad bijtijds geïnformeerd worden. 

 

2.Op dit moment speelt de vraag of het wenselijk is dat de wijk Meer en Dorp een extra 

ontsluiting krijgt. Indien er een extra ontsluiting komt voor de wijk Meer en Dorp kan dit 

consequenties hebben voor de infrastructuur aan de Weerlaan ter hoogte van de locatie 

waar het IKC Hillegom gebouwd gaat worden. 

Met deze mogelijke consequenties voor de infrastructuur is geen rekening gehouden in dit 

voorstel. 

 

 
Financiële consequenties 

Dekking van de kapitaallasten (vanaf 2021) van de nieuwbouw van het IKC Hillegom 

vindt plaats via de reserve onderwijshuisvesting. De kapitaallasten van de investering 

voor het kinderopvang-gedeelte worden gedekt door de te ontvangen huuropbrengsten. 



 

 

De kapitaallasten (vanaf 2021) voortvloeiend uit de investering in het bouw- en woonrijp 

maken van de grond en aanpassing van de infrastructuur worden verwerkt in de (door de 

gemeenteraad nog vast te stellen) programmabegroting 2019-2022. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na besluitvorming over de kadernotitie Nieuwbouw IKC Hillegom en het budget zal 

overgegaan worden tot het opstellen van de bouwheerovereenkomst en 

samenwerkingsovereenkomst. 

In deze twee overeenkomsten wordt het vervolgtraject vastgelegd, de 

verantwoordelijkheden en risico's. 

Het vervolgtraject voor de bouw van het IKC Hillegom zal o.a. bestaan uit het selecteren 

van de ontwerpers, het opstellen van het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp, op 

basis van het opgestelde bestek de aanbesteding van het werk, de nieuwbouw en de 

oplevering, naar verwachting in de tweede helft van 2020. 

 

Naast dit traject om te komen tot de bouw van het IKC Hillegom loopt de 

bestemmingsplanprocedure. 

 

De gemeente vindt het belangrijk om haar inwoners te informeren over 

nieuwbouwprojecten in haar gemeenten. In dit geval de nieuwbouw van een IKC. De 

gemeente vindt het belangrijk om de omwonenden, ouders en belangstellenden te 

betrekken bij het traject om te komen tot nieuwbouw van het IKC Hillegom op de locatie 

Weerlaan / Vosselaan. 

In het voortraject om te komen tot de locatie en het stedenbouwkundig plan zijn 

meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden, ouders en 

belangstellenden.  

 

Om omwonenden, ouders en belangstellenden te voorzien van de meest actuele 

informatie over het project verschijnt er een (digitale) nieuwsbrief. In de nieuwsbrief 

wordt actuele informatie gegeven over de ontwikkelingen betreffende het proces rondom 

het nieuw te realiseren IKC Hillegom. 

De digitale nieuwsbrief verschijnt op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen gaande 

zijn in het proces. 

 

Daarnaast zullen er gedurende het traject nog een aantal inloopavonden/-bijeenkomsten 

worden georganiseerd om de omwonenden, ouders en belangstellenden actief en 

persoonlijk te informeren over de voortgang van het project.  

 

Duurzaamheid 

De gemeente Hillegom heeft een duurzaamheidsambitie om in 2030 energieneutraal te 

zijn en in 2050 klimaatneutraal. Om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsambitie 

van de gemeente dient bij de bouw van het IKC Hillegom rekening gehouden te worden 

met een investering in duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente streeft met de bouw 

van het IKC Hillegom naar een toekomstbestendig gebouw voor de komende 40 jaar. 

Op basis van de duurzaamheidsambitie van de gemeente wordt voorgesteld om een 'Plus 

op de meter' IKC te realiseren. 

In de vertrouwelijke bijlage behorende bij de kadernotitie Nieuwbouw IKC Hillegom zijn 

de financiële consequenties van verschillende duurzaamheidsmaatregelen toegelicht. 

Vervolgens is onderbouwd toegelicht waarom voor de variant 'Plus op de meter' is 

gekozen. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel heeft betrekking op lokaal onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente 

Hillegom.  



 

 

 

Urgentie 

Om verder te kunnen gaan met het opstellen van de bouwheerovereenkomst en 

samenwerkingsovereenkomst dient besluitvorming plaats te vinden over de 

uitgangspunten opgenomen in de kadernotitie en dient besluitvorming plaats te vinden 

over het krediet om te komen tot realisatie van het IKC Hillegom locatie Weerlaan / 

Vosselaan. 

 

Evaluatie 

U wordt geïnformeerd over de voortgang van het project middels de BERAP. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Kadernotitie "Nieuwbouw IKC Hillegom" 

2. Bijlage 1: pedagogische visie Sophia Scholen en Wonderland Kinderopvang 

3. Bijlage 2: definitief stedenbouwkundig plan 

4. Bijlage 4: financiële bijlage van kadernotitie (VERTROUWELIJK) 

5. Collegevoorstel 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  

secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

Gelezen het collegebesluit van 4 september 2018 met als onderwerp Nieuwbouw 

Integraal Kind Centrum Hillegom, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de kadernotitie "Nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) 

Hillegom" en de uitgangspunten voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom locatie 

Weerlaan/Vosselaan; 

2. Het definitieve budget voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom vast te stellen op 

€ 8.000.000; 

3. De kapitaallasten van het beschikbaar gestelde krediet voor het IKC-gedeelte te 

dekken door te beschikken over de reserve IHP; 

4. De kapitaallasten van het beschikbaar gestelde krediet  voor het bouw- en 

woonrijp maken en de infrastructurele maatregelen op te nemen in de 

programmabegroting 2019-2022; 

5. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 4 (financiële bijlage van 

de kadernotitie) zoals voorgesteld in het collegebesluit Nieuwbouw Integraal Kind 

Centrum Hillegom Z-18-033254, op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet 

juncto artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat openbaarmaking het financieel 

belang van de gemeente schaadt.  

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 september 2018, 

 

 

 

 

drs. A.J. Jaspers A. van Erk 
waarnemend griffier voorzitter 
 


