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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Op 1 maart 2018 heeft u de motie onderwijshuisvesting en efficiënt gebruik aangenomen: (RMO18-0003).
ln de motie werd het college verzocht om:
1.

2.

3.

Met alle betrokken stichtingsbesturen het gesprek aan te gaan om te komen tot een zo efficiënt mogelijk
(gezamenlijk) gebruik van beschikbare lokalen die vallen onder hun beheer en de onderwijsstichtingen aan te
moedigen en te bewegen, om bij tijdelijke huisvestingsknelpunten ook over elkaars grenzen van hun eigen locatie
en organisatie te kijken.
Bij volgende aanvragen tot uitbreiding van onderwijshuisvesting verzekerd te zijn van het feit dat er geen andere
mogelijkheden zijn op loopafstand van de school die een extra voorziening aanvraagt.
De gemeenteraad Uaarlijks( uiterlijk het 3e kwartaal, en vóórdat een nieuwe aanvraag wordt gedaan, op de hoogte
te brengen van de uitkomsten van het Uaarlijkse) te voeren overleg.

Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de motie.
1.

Op 28 juni 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de startnotitie doordecentralisatie
onderwijshuisvesting primair en (voortgezet) speciaal onderwijs vastgesteld, en de gemeenteraad hierover
geïnformeerd (U 16-011130). Deze startnotitie heeft tot doel om te onderzoeken of het mogelijk is de
verantwoordelijkheid voor de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting, zoals deze nu is vastgelegd in de wet en
geregeld wordt in de Verordening, over te dragen aan de schoolbesturen. Een dergelijke doordecentralisatie is
mogelijk op grond van de onderwijswetten. Met de verantwoordelijkheid voor de huisvesting worden tevens de
hiervoor noodzakelijke financiële middelen overgedragen van de gemeente aan de schoolbesturen. Het
onderzoeksproces van doordecentralisatie, dat plaats vindt met de schoolbesturen, is op dit moment in volle gang.
Uitgangspunt daarbij is dat de schoolbesturen meer met elkaar meer gaan samenwerken.
Op dit moment zijn in het onderzoeksproces van doordecentralisatie verschillende werlkgroepen actief waarin de
schoolbesturen en gemeente deelnemen. Zo is er o.a. een werkgroep die zich bezig houdt met het opstellen van
een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de komende periode (4 tot 8 jaar). ln dit IHP wordt uiteindelijk
beschreven welke maatregelen er voor de schoolgebouwen de komende jaren nodig zijn (zoals bijvoorbeeld
uitbreiding, renovatie en vervangende nieuwbouw). Het IHP wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Zodra dit
IHP is vastgesteld, kunnen aanvragen op basis van de onderwijshuisvestingsverordening komen te vervallen,
omdat alle voorzieningen zijn opgenomen in dit IHP.

De aanvragen voor uitbreiding dan wel grootschalige renovatie, die wij voor 1 februari 2018 hebben ontvangen in
het kader van de onderwijshuisvesting, worden vooruitlopend op de doordecentralisatie besproken in deze
werkgroep. De schoolbesturen en gemeente bekijken vervolgens gezamenlijk welke aanvragen gehonoreerd
moeten worden indien de doordecentralisatie een feit zou zijn.
Het doel van deze aanpak is om schoolbesturen bewust te maken van keuzes die ook in de toekomst moeten
worden gemaakt en de noodzaak van samenwerking om tot oplossingen te komen.
Uiteraard blijven de rechten en plichten, zoals in de onderwijswetten en de gemeentelijke verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs zijn omschreven, in stand. Dat betekent dat er conform de wetgeving vóór 31
december 2018 een collegebesluit zal worden genomen over een Programma en een Overzicht (zie verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs).
2.

Zie de beantwoording onder 1.

3. Het indienen van aanvragen in het kader van de onderwijshuisvestingsvoorzieningen vervalt zodra de
doordecentralisatie een feit is. Wij stellen voor om u periodiek te informeren over de stand van zaken ten aanzien
van de doordecentralisatie.
Vóór de doordecentralisatie stelt u de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vast, bepaalt het
noodzakelijk budget en stelt een Meerjaren Investeringsprogramma vast. Deze taken veranderen iets zodra de
doordecentralisatie een feit is. U stelt jaarlijks de kaders t.a.v. kwaliteit, kwantiteit, samenhang met andere
beleidsvelden, looptijd en financiën vast. Tevens bewaakt u het afgesproken lange termijn budget. De verordening
wordt omgezet in privaatrechtelijke overeenkomsten. Het wijzigen van deze overeenkomsten kan slechts met
instemming van de schoolbesturen.
Wij stellen voor om u binnenkort te informeren over de stand van zaken van de doorcentralisatie.
Wij gaan er vanuit de motie hiermee als afgehandeld te mogen beschouwen en u hierover op dit moment voldoende te
hebben geïnformeerd.
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