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Geachte leden en duoburgerleden,
Hierbij de toegezegde beantwoording van de vraag Lijst Linssen gesteld tijdens de vergadering van de commissie Mens
en Maatschappij van 22 januari 2012 punt 7a. van de agenda RVB12-0120 punt 3 van het voorstel.
Voorstel.
3.
De uitzetting van de begroting ad € 11.192,00 te verwerken in de begrotingswijziging van het eerste
concernbericht 2013 ten laste van het programma Sport.
Vraag.
Waarom is er geen begrotingswijziging gemaakt en wordt er nu gewerkt volgens de voorgestelde systematiek.
Antwoord.
1. Het gaat om een relatief klein bedrag.
2. Bij dergelijke kleine wijzigingen van de begroting, enkele maanden voorafgaande aan het eerste concernbericht
acht het college het aanvaardbaar om de kleine wijzigingen bij het eerste concernbericht mee te nemen.

Met betrekking tot punt 7b. van de agenda, Rapport Rekenkamer West-Brabant Onderzoek Onderwijshuisvesting
gemeente, eindrapportage en koepelnotitie (RVB12-0122), heeft de PvdA aan het college gevraagd een toelichting te
geven op conclusie 5 van de eindrapportage, luidende: "Schoolbesturen wensen eerder te worden betrokken bij de
totstandkoming van het beleid onderwijshuisvesting".
In het eindrapport wordt verwezen naar interviews en enquêtes van de onderzoekers met schoolbesturen (pagina 14,
werkwijze). In bijlage 6 van het eindrapport is een samenvatting van de resultaten van de enquêtes weergegeven. Het
aantal respondenten is niet vermeld. Er zijn geen (beknopte) verslagen van de interviews ingevoegd. Ondanks het feit
dat conclusie 5 naar mijn mening niet goed aansluit bij de enquêteresultaten vermeld in bijlage 6, geef ik een korte
toelichting op de totstandkoming van het beleid voor onderwijshuisvesting en de betrokkenheid van schoolbesturen.
Het beleid voor onderwijshuisvesting wordt vooral vormgegeven in de gemeentelijke verordening. Daarnaast bestaat er
een aantal instrumenten in relatie tot dit beleidsveld, te weten het Meerjaren Investeringsplan (te verwachten
investeringen en door de raad geformuleerde uitgangspunten), het Meerjaren Strategisch Plan (gezamenlijk
geformuleerde wensen en ambities, mede in relatie tot spreiding en eventuele herschikking), het Meerjaren Onderhouds
Plan en de doordecentralisatieovereenkomsten voortgezet onderwijs / onderhoud primair en speciaal onderwijs.
Voor de samenstelling van de inhoud van deze plannen en de verordening wordt overleg gevoerd met de
schoolbesturen. Daarbij wordt uiteindelijk elk raadsvoorstel vooraf aan de schoolbesturen toegezonden om kennis te
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nemen van hun eventuele op- en aanmerkingen. Behalve het actualiseren en aanpassen van deze beleidsinstrumenten
vindt er veel informeel, formeel, ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats in het kader van uitvoering, kansen en risico's en
visievorming. Onderwijshuisvesting is daarnaast dienend (vastgoed) aan andere beleidsvelden. Te denken valt aan
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, wijkactiviteiten, cultuuropgaven en sportverbreding.
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