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Geachte (duoburger)leden,
Op 23 april jl. heeft u kennis genomen van de rijkskorting op de gemeentelijke algemene uitkering ten laste van
onderwijshuisvesting vanwege enerzijds een wettelijke wijziging en anderzijds de landelijke onderbenutting van
onderwijshuisvestingsmiddelen. In deze vergadering heeft u bij besluit RVB15-0030 ingestemd met één van de
dekkingsmaatregelen, te weten het - verantwoord - afwaarderen van een groot aantal boekwaarden. Ook heeft u
ingestemd met het overleg met besturen van scholen voor voortgezet onderwijs om een tweede noodzakelijke
dekkingsmaatregel te treffen. Inmiddels hebben wij enkele malen met deze besturen overleg gevoerd in een positief
constructieve sfeer. Op 12 oktober a.s. hopen wij met deze schoolbesturen tot overeenstemming te komen. Wij
verwachten dan ook in december 2015 het finale resultaat met alle dekkingsmaatregelen aan u voor te kunnen leggen.
Tevens zullen wij u dan ook een concreet antwoord geven op het amendement, aangenomen bij de vaststelling van het
Beleidskader 2016-2019, inzake "een doorrekening op een meer doelmatige onderwijshuisvesting", als extra
mogelijkheid om te komen tot alternatieve bezuinigingen en overschotten op de begroting. Zoals geschetst bij
raadsbesluit RVB15-0030 biedt het onderwijshuisvestingsbudget weinig mogelijkheden om te komen tot verdere
besparingen, anders dan de dekkingsmaatregelen die in het kader van de korting op de algemene uitkering kunnen
worden getroffen. Dit budget is vooral opgebouwd uit vaste lasten, zoals kapitaallasten, onroerende zaak belasting en
verzekeringen (beide wettelijk verplicht). Er is op dit moment geen noodzaak tot het sluiten van scholen. Jurisprudentie
laat niet toe dat gemeenten aanspraak mogen maken op huurinkomsten van scholen. Wellicht zou doordecentralisatie bij
primair en (voortgezet) speciaal onderwijs financieel voordeel kunnen bieden. Op dit moment is hierover nog geen
uitsluitsel te geven, omdat een dergelijk proces de nodige zorgvuldigheid en daarmee tijd kost. Het betreft het
gezamenlijk met het onderwijsveld te formuleren strategische keuzes, gestoeld op inhoudelijke afwegingen en
samenwerking.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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