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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 januari 2022 een update (3324537) ontvangen. Daarin is het proces toegelicht en is er een 
voorstel gedaan om het kwaliteitskader nader te bespreken op een beeldvormende politieke markt. 

Om begrijpelijke reden heeft u er de afgelopen raadsperiode voor gekozen deze markt niet plaats 
te laten vinden.  

 
Voortgang 

Inmiddels is er een nieuwe raadsperiode aangebroken. Graag lichten wij de vorderingen van het 
IHP daarom toe in deze brief en nemen wij u mee in de uitwerking van het kwaliteitskader. 

Afgelopen maanden zijn alle schoolgebouwen in kaart gebracht, de leerlingenprognoses herijkt en 
hebben de schoolbesturen een perspectief per schoollocatie geschetst. Deze opbrengsten zijn 

samengevat in een factsheet per schoollocatie. De thema’s uit het eerder toegestuurde 
kwaliteitskader zijn nader uitwerkt. Waar de versie van januari voornamelijk de feitelijke 

uitgangspunten binnen de thema’s beschrijft, toont de huidige versie duidelijk de gezamenlijke 
visie van de schoolbesturen en de gemeente. 

 
Het kwaliteitskader 

Het kwaliteitskader omvat de uitgangspunten van het IHP dat de gemeente en de schoolbesturen 
gezamenlijk ontwikkelen en bestaat uit 3 thema’s: 

- Onderwijs en samenwerken 
- Duurzaamheid en binnenklimaat 

- Huisvesting en financiën 
 

Thema 1: Onderwijs en samenwerken 
De gemeente en schoolbesturen erkennen het belang van passend en inclusief onderwijs en 

hebben de ambitie om voor iedere leerlingen de juiste leeromgeving te bieden. Dit vraagt om 
sector overstijgende samenwerkingen tussen po, vo en (v)so en doorgaande leerlijnen, maar ook 

om samenwerking met andere partners zoals kinderopvang, logopedie, zorg of andere kindfuncties. 
De gemeente en de schoolbesturen maken daarom gezamenlijk plannen en afspraken om de 

huisvesting en samenwerking tussen onderwijs en maatschappelijke partners, waar mogelijk en 
nodig, te bundelen binnen schoolgebouwen.  

 
Thema 2: Duurzaamheid en binnenklimaat 

Hengelo ambieert om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarmee voldoet ze aan de doelstellingen 
van het Klimaatakkoord van Parijs. Als onderdeel van de maatschappelijke vastgoedportefeuille 

speelt de onderwijshuisvesting een belangrijke rol om deze ambitie te verwezenlijken. 
Schoolbesturen en gemeente voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit doel te behalen. 
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De ambitie voor de onderwijshuisvesting in Hengelo ligt dan ook hoger dan wat wettelijk bepaald 
is; nieuwbouw is per definitie aardgasloos en energieneutraal (ENG) en minimaal Frisse Scholen 

klasse B. Schoolbesturen en gemeente ambiëren Frisse Scholen klasse A, met name op de 
aspecten luchtkwaliteit, energieprestatie en thermisch comfort. Daarbij kan onderscheid gemaakt 

worden in onderwijsomgevingen en speel- of verkeersruimten in het schoolgebouw; belangrijk is 
dat in ieder geval de onderwijsomgeving gezond is. Voor renovatie wordt, voor zover dat binnen 

het bestaande gebouw mogelijk is, Frisse Scholen klasse B gerealiseerd. 
 

Thema 3: Huisvesting en financiën 
Scholen en gemeente zijn bereid gezamenlijk te investeren in onderwijshuisvesting. Daarbij is de 

geldende wet- en regelgeving de basis; de gemeente investeert in voldoende capaciteit en – 
wanneer nodig - vernieuwing (nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie) van de portefeuille, 

schoolbesturen zijn onder andere verantwoordelijk voor onderhoud en functionele aanpassingen. 
De doelstellingen uit dit IHP gaan echter verder. Financiering boven de wettelijke plichten, 

bijvoorbeeld van BENG naar ENG of levensduur verlengende renovatie als alternatief voor 
nieuwbouw, vraagt echter om maatwerk; schoolbesturen en gemeente zoeken per project in een 

businesscase naar financieringsconstructies om invulling te geven aan de gezamenlijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij zien. 

 
Vervolg 

Om begrijpelijke reden heeft u er de afgelopen raadsperiode voor gekozen om geen politieke markt 
te laten plaatsvinden. Als tussenstap hebben wij u daarom in deze brief meegenomen in de 

uitwerking van het kwaliteitskader. Na het zomerreces ontvang u het gehele IHP inclusief het 
kwaliteitskader ter besluitvorming.   

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


