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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Via deze brief brengen wij u op de hoogte van het proces richting het vaststellen van een nieuw 
integraal huisvestingsplan (IHP) voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Eerder heeft u 

in juni 2022 een update (3419284) ontvangen waarin ook het kwaliteitskader is toegelicht.  
 

Voortgang 
Inmiddels zijn er vier scenario’s geformuleerd die elk andere doelen met betrekking tot de 

vastgoedportefeuille van onderwijshuisvesting nastreven. In een beeldvormende politieke markt wil 
het college met de raad in gesprek over de verschillende scenario’s. Het verzoek is daarom aan de 

raad om op 6 december een beeldvormende politieke markt te organiseren waarin deze scenario’s 
toegelicht worden. Voorafgaand aan de politieke markt ontvangt de raad in afstemming met het 

presidium een overzicht van alle scenario’s, de voor- en nadelen per scenario en de financiële 
gevolgen per scenario. De raad wordt ook vooraf meegenomen in de voorkeur van het college. Dit 

ontvangt de raad uiterlijk twee weken van te voren.  
 

De scenario’s 
Momenteel lijken er zich vier scenario’s af te tekenen. Elk met eigen kenmerken en eigen financieel 

kader: 
- Het eerste scenario richt zich op de vigerende wettelijke zorgplicht zoals omschreven in de 

wpo, wvo en de verordening voorziening huisvesting onderwijs. 
- Het tweede scenario richt zich op instandhouding van de vastgoedportefeuille. 

- Het derde scenario richt zich op het verjongen van de vastgoedportefeuille. 
- Het vierde scenario richt zich op het reduceren van de CO2-uitstoot en het technisch, 

ruimtelijk en functioneel aanpassen van de huisvesting op het onderwijs.  
 

Tijdens een politieke markt worden de voor- en nadelen van elke scenario uitvoerig toegelicht. Op 
die manier kan ook de raad haar voorkeur uitspreken voor één van de scenario’s. Voor nu is het 

goed om aan te geven dat er substantiële en structurele financiële gevolgen gepaard gaan met elk 
van de scenario’s. Deze gevolgen worden tijdens de politieke markt uitgebreid toegelicht en staan 

ook in de stukken die de raad vooraf ontvangt.  
 

Vervolg 
Een belangrijke vervolgstap is om met de schoolbesturen het voorkeursscenario door te spreken en 

te komen tot een passende uitvoeringsagenda. Vervolgens is het aan de raad om zich uit te 
spreken in een oordeelsvormende politieke markt. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


