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Beste mevrouw Van der Heijden,
In antwoord op uw brief van 2 maart 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de openbaarmaking van de
investeringsbedragen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
Vraag 1
Sinds wanneer zijn de investeringsbedragen van het IHP openbaar?
Antwoord
De investeringsbedragen uit het IHP zijn niet openbaar. In het voorliggende
strategisch kader is, alleen voor de nieuwbouw van de twee scholen in
Oudheusden, een inschatting gemaakt van de verwachte kosten op basis van de
benodigde vierkante meters en de gehanteerde normbedragen per m2.
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Vraag 2
Kunt u het collegebesluit aangegeven waarin dit is besloten?
Antwoord
Niet van toepassing. Zie antwoord 1.
Vraag 3
Kunt u aangeven wat de reden is dat dit bedrag nu wel openbaar is?
Antwoord
Voor dit concrete project is het in deze fase belangrijk dat er een strategisch kader
wordt vastgesteld, inclusief globale financiële consequenties, dat de basis vormt
voor een samenwerkingsovereenkomst, waarin onder andere wordt vastgelegd wie
de scholen gaat bouwen.
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Vraag 4
Wat is vervolgens nog uw argument om de andere bedragen in het IHP wel
vertrouwelijk te houden?
Antwoord
Er staan in het IHP meer bedragen dan alleen de investeringsbedragen voor
nieuwbouw, die inderdaad ook afgeleid kunnen worden uit het aantal m2 en het
gehanteerde normbedrag. Ook de bedragen voor upgrade en renovatie staan in
het IHP.
De overweging om niet al deze bedragen openbaar te maken, is om een mogelijk
nadelig financieel effect bij aanbestedingen te voorkomen. Bij de actualisatie van
het IHP zal opnieuw een afweging worden gemaakt of, en zo ja welke, bedragen
openbaar kunnen worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

