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Geachte (duoburger)leden,
Onlangs hebben wij de startnotitie doordecentralisatie onderwijshuisvesting primair en (voortgezet) speciaal onderwijs
vastgesteld. In deze startnotitie wordt, vooruitlopend op de nog te formuleren en vast te stellen projectopdracht, inzicht
gegeven in wettelijke bepalingen, trends en ontwikkelingen en de synergie met diverse beleidsvelden, die van invloed zijn
op de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Onderwijswetten schrijven voor dat
gemeenten een regeling moeten treffen om de zorgplicht voor onderwijshuisvesting met inachtneming van de wettelijke
bepalingen te borgen. Hiervoor heeft de gemeente de Verordening voorzieningen huisvesting voorzieningen onderwijs
ingericht. Dit instrument wordt steeds meer als star en normerend ervaren in een tijd waarin diverse maatschappelijke
ontwikkelingen en educatieve vernieuwingen nopen tot andere afwegingen of oplossingen om onderwijshuisvesting vorm
te geven. Te denken valt aan de taakoverheveling buitenonderhoud, bezuinigingen of rijkskortingen, de gestaag
oplopende overcapaciteit binnen scholen en tegelijkertijd de gezamenlijke ambitie tot het inrichten van integrale
kindcentra, en de eventuele fysieke effecten van passend onderwijs. Binnen de huidige verordening is het wel mogelijk
om tot creatieve oplossingen te komen, maar het is wenselijk om gemeentelijke zorgplicht op een andere manier vorm te
geven in samenwerking met de schoolbesturen. Het voortgezet onderwijs is sinds 2006 doorgedecentraliseerd. Wij
nemen nu het initiatief om ook bij het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, gezien draagkracht en deskundigheid, te
starten met de verkenning om tot doordecentralisatie te komen.
Doordecentralisatie kan niet worden opgelegd. Unaniem draagvlak tot deelname is nodig. De schoolbesturen met
scholen binnen onze gemeentegrenzen hebben ook scholen in Steenbergen en Woensdrecht. Alleen in Steenbergen is
nog een ander schoolbestuur met één school. Daarom wordt ingezet op een gezamenlijk proces tot doordecentralisatie
van de drie gemeenten met de schoolbesturen. Ongeacht of de buurgemeenten deelnemen aan dit proces, zal het
project naar verwachting enkele jaren duren gezien de ervaringen van andere gemeenten.
Wij menen er goed aan te doen u te informeren over de eerste stap die is gezet in het proces om de gemeentelijke
zorgplicht voor onderwijshuisvesting bij het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs op andere wijze door
doordecentralisatie te organiseren.
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