
Uitvoeringsprogramma IHP 2016-2020 

Het IHP leidt tot verschillende acties voor zowel de benoemde maatregelen als de voorkeursscenario’s. Deze acties zijn verspreid over IJsselstein, hebben 
een verschillend tijdspad en afhankelijk van de actie zijn er één of meerdere partijen bij betrokken. Om zicht te houden op wat er wanneer, waar en door wie 
moet gebeuren zijn de acties opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma dat nu voorligt is die vanaf 2016 tot en met 2020. De 
acties zijn verdeeld over de kalenderjaren. 
Naast de acties uit het IHP, is ook de evaluatie van het IHP zelf in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Halverwege het uitvoeringsprogramma, rond eind 
2017/begin 2018, is een actualisatie van het IHP voorzien. Het zal met name om een actualisatie van gegevens, zoals de prognoses, gaan, waarbij wordt 
beoordeeld of de in het IHP gemaakte keuzes nog verantwoord zijn. Tegen het einde van het uitvoeringsprogramma vindt een meer uitgebreide evaluatie 
plaats waarbij ook wordt getoetst of de kaders, visie en ambities nog actueel en gewenst zijn. 

Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd in kalenderjaren en qua opzet deels vergelijkbaar met de P&C producten van de gemeente zodat er tussen het 
uitvoeringsprogramma en de P&C producten daar waar nodig makkelijk aansluiting wordt gevonden. Omdat het IHP geen P&C product is en ook een product 
is van en voor de schoolbesturen, zijn er ook een aantal andere elementen toegevoegd. De meeste beschrijvingen in het schema wijzen zichzelf. Een aantal 
beschrijving behoeven een toelichting: 

- ‘Wie is de trekker’: dit is de partij die primair verantwoordelijk is voor het resultaat. Dit hoeft niet te betekenen dat het ook de enige partij is met 
verantwoordelijkheden. Delen van het beschreven resultaat kunnen ook onder verantwoordelijkheid van een andere partij vallen. 

- ‘Andere betrokkenen’: in het schema zijn alleen de betrokkenen genoemd die een direct belang hebben bij onderwijshuisvesting en waarvan zeker is 
dat ze bij het resultaat betrokken zijn. Partijen met een indirect belang, zoals omwonenden, zijn niet opgenomen. Op het moment dat er gewerkt gaan 
worden aan een resultaat wordt bepaald wie op welke manier betrokken wordt. 

- ‘Link IHP: alle acties in dit uitvoeringsprogramma zijn direct terug te leiden naar onderdelen op de website van het IHP. Hier staat beschreven op 
welke deel van de website er meer informatie te vinden is over het beschreven resultaat. 

Omdat de bouwprojecten door de jaren heen lopen, zijn deze ook in een apart tijdschema inzichtelijk gemaakt.  
Onder het schema staan de acties opgesomd die niet binnen de scope van dit uitvoeringsprogramma vallen. 

2016  

Doel/resultaat Wat gaan we er voor doen Gebied Wie is de 
trekker

Andere betrokkenen Wanneer 
starten 

Wanneer 
klaar

Kosten Link IHP

MFA Touwlaan: 
samenwerking

Opstellen gezamenlijke visie op 
samenwerking in relatie tot het 
gebouw

Centrum School-
besturen

Kinderopvang (kov), 
BSO, vve

Jan 2016 Juni 2016 nvt Maatregelen 
en voorkeurs-
scenario 
Centrum

MFA Touwlaan: 
start plan-
voorbereiding

Opstellen pve, 
investeringsraming en concept 
bouwheer-overeenkomst

Centrum School-
besturen

Gemeente, kov en 
BSO, vve

April 
2016

Sept 
2016

€20.000 Voorkeurs-
scenario  
centrum



MFA Touwlaan: 
besluit raad

De raad vragen om een besluit 
betreffende vaststelling van het 
krediet

Centrum Gemeente schoolbesturen Sept 
2016

Dec 2016 nvt Voorkeurs-
scenario  
centrum

MFA Touwlaan: 
bestemmingspla
n

Vooronderzoek en opstellen en 
vaststellen bestemmingsplan

Centrum Gemeente Schoolbesturen Juni 2016 Sept 
2017

€ 
40.000

Voorkeurs-
scenario 
Centrum

Samenwerking Ontwikkelen dagarrangementen 
(voorafgaand aan bouw MFA)

Centrum School-
besturen

Kov, BSO, Pulse, 
eventueel andere 
partijen

Jan 2016 Juni 2016 nvt Maatregelen 
Centrum

Go/no go 
verplaatsen 
Baanbreker

Mogelijkheden verplaatsing 
onderzoeken en nemen besluit 
over de haalbaarheid

Wenteltrap/ 
Baanbreke
r

Lek & IJssel RPO, gemeenten 
IJ’stein en N’gein, 
samenwerkings-
verband VO

Jan 2016 Dec 2016 € 2.000 Maatregelen 
en Voorkeurs-
scenario 
Wenteltrap/ 
Baanbreker

Instandhouding 
Wenteltrap/ 
Baanbreker

Onderzoek naar noodzakelijke 
maatregelen voor 
instandhouding 5 jaar

Wenteltrap/ 
Baanbreke
r

Lek & IJssel nvt Jan 2016 April 
2016

nvt Voorkeurs-
scenario 
Wenteltrap/ 
Baanbreker

Brede school aan 
de 
Duitslandstraat

Doorontwikkeling samenwerking 
en brede school gedachte in 
relatie tot de nieuwbouw

Noord Lek & IJssel, 
Fluenta, 

Pulse, BSO 
IJsselstein

Is al 
gestart

Juni 2016 nvt Maatregelen 
Noord

MFA Duitsland-
straat: 
planuitwerking

Keuze architect, opstellen vo, 
keuze aannemer, opstellen do

Noord Lek & IJssel Gemeente, Fluenta, 
BSO, Pulse

Jan 2016 Dec 2016 pm Voorkeurs-
scenario 
Noord

MFA Duitsland-
straat: 
planologisch

Doorlopen planologische 
procedure

Noord Gemeente Schoolbesturen Jan 2016 Dec 2016 pm Voorkeurs-
scenario 
Noord

Goed 
binnenklimaat 
bestaande 
gebouwen

Onderzoek aanpassingen en 
mogelijke realisatie maatregelen 
Agnes en Tandem voor Frisse 
Scholen klasse C

Noord Robijn en 
Lek & IJssel

nvt April 
2016

Dec 2016 pm Maatregelen 
Noord



2017 

Openbare 
speelpleinen

Onderzoeken mogelijkheden 
openbaar maken schoolpleinen 
in samenhang met 
speeltuinenbeleid

Alle Gemeente Scholen April 
2016

Dec 2016 nvt Maatregelen 
alle gebieden

Samenwerking Intensiveren samenwerking met 
kov, BSO en eventueel andere 
partijen als de kansen er zijn

Alle School-
besturen

Kov, BSO 2016 2020 nvt Maatregelen 
alle gebieden

Managen 
leegstand

Monitoren en onderzoeken van 
de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen ivm krimp en 
verschuiven onderwijsfuncties 
en innemen standpunt hierover

Zuid School-
besturen

Gemeente 2016 2020 nvt Maatregelen 
zuid

MFA Touwlaan: 
planuitwerking

Ontwerp en aanbesteding Centrum School-
besturen

Gemeente, kov en 
BSO, vve

1e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Max 
10% 
investe-
ringsra-
ming

Voorkeurs-
scenario 
Centrum

Aanpassingen 
Nicolaasschool

Onderzoek naar eventuele 
maatregelen voor 
instandhouding school voor 
middellange termijn

Centrum Lek & IJssel nvt 3e 

kwartaal
4e 
kwartaal

pm Voorkeurs-
scenario 
Centrum

MFA Duitsland-
straat: realisatie

Bouw van de mfa en 
ingebruikname

Noord Bouwheer Afhankelijk van te 
maken afspraken 
over bouwheerschap

1e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Ca. €3.5 
mln

Voorkeurs-
scenario 
noord

Aanpak 
Wenteltrap

Innemen standpunt betreffende 
renovatie/nieuwbouw, locatie, 
tijdelijke huisvesting en start 
planvorming

Wenteltrap/
Baanbreke
r

Lek & IJssel Gemeente 2e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Ntb Voorkeurs-
scenario 
Wenteltrap/ 
Baanbreker

Samenwerking Intensiveren samenwerking met 
relevante zorgaanbieders

Wenteltrap/
Baanbreke
r

Lek & IJssel Ntb 3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Nvt Voorkeurs-
scenario 
Wenteltrap/ 
Baanbreker



2018 

2019 

In 2019 starten geen nieuwe actiepunten. Een aantal doorlopende actiepunten, zoals samenwerking en de monitoren van de leerlingenontwikkelingen in zuid 
lopen ook dit jaar gewoon door. 
  
2020 

Actiepunten voor uitvoeringsprogramma 2021-2025  
Er zijn een aantal actiepunten en maatregelen benoemd voor de periode na 2020. Deze worden meegenomen in een volgend uitvoeringsprogramma. Het 
betreft de volgende punten: 
- Noord: Ontwikkelen visie op samenwerking ivm MFA (2021) 
- Noord: Besluitvormingsproces over definitieve keuze scenario Agnes en Tandem (2022) 
- West: Ontwikkelen van een visie op de samenwerking in een mogelijk nieuw gebouw. In feite kan de situatie opgevat worden als dat er 10 jaar lang de tijd 

om te komen tot een vorm van samenwerken die dan ook beslag kan krijgen in een gebouw. (2022) 
- Centrum: Innemen standpunt betreffende positie Nicolaasschool (2023) 

MFA Touwlaan: 
realisatie

Bouw van de mfa en 
ingebruikname

Centrum Bouwheer Afhankelijk van te 
maken afspraken 
over bouwheerschap

1e 
kwartaal

4e 
kwartaal

ntb Voorkeurs-
scenario 
Centrum

Actualisatie IHP Opstellen nieuwe prognoses en 
updaten eventuele andere 
gegevens en verwerken in IHP

nvt Gemeente Schoolbesturen 1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

€ 
10.000

nvt

Evaluatie IHP Herijken en actualiseren IHP en 
opstellen nieuw 
uitvoeringsprogramma

Nvt Gemeente Schoolbesturen 1e 
kwartaal

4e 
kwartaal

€10.000 nvt



"

visie op samenwerking
start planvoorbereiding
besluitvorming
bestemmingsplan
planuitwerking
realisatie en ingebruikname

onderzoek instandhouding korte termijn
onderzoek verplaatsen Baanbreker
visie op samenwerking irt gebouw
standpunt en planvoorbereiding Wenteltrap

Doorontwikkeling samenwerking
planologische procedure
planuitwerking
realisatie en ingebruikname

Tijdsschema IHP op basis van thema
Thema

Wenteltrap/Baanbreker

MFA Duitslandstraat (is al gestart)

2016 2017 2018 2019 2020
MFA Touwlaan


