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Onderwijshuisvesting Roosendaal

Korte presentatie voor de Raad 
29 augustus 2012 
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Aanleiding en doel

Aanleiding:

• decentralisatie huisvesting onderwijs 1997

• doel: verbeteren effectiviteit, doelmatigheid, 

transparantie

• landelijk: zorgen schoolbesturen m.b.t. kwaliteit

• landelijk: uitgaven gemeenten lager dan hiervoor aan 

Gemeentefonds was toegevoegd

Doel: 

• inzicht in effectiviteit, doelmatigheid en transparantie 

beleid gemeente Roosendaal 

Werkwijze en scope

Werkwijze:

• onderzoek in 5 gemeenten; Bergen op Zoom, Etten-
Leur, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal.

• 5 zelfstandige rapportages en 1 koepelnotitie

Scope: 

• primair en voortgezet onderwijs

• geen speciaal onderwijs en gymnastieklokalen

• 1997-2010 met nadruk op 2006-2010

Onderzoeksvragen

Centrale vraag: 

In hoeverre is de toekenning van huisvestingsvoorzieningen als 

effectief, doelmatig en transparant aan te merken? 

Onderzocht vanuit drie invalshoeken:

1. algemeen/bestuurlijk

- beleid, doelen, rol gemeenteraad

2. inhoudelijk/technisch

- aansluiting kwantiteit en kwaliteit op gestelde doelen

3. financieel

- kosten, verdeling, oorzaken verschillen

Effectiviteit

Hoge prioriteit voor goede onderwijshuisvesting, maar niet 
in alle opzichten effectief: 

• veel gebouwen ouder dan 30 jaar, goed onderhouden, 
sommige gebouwen kwalitatief matig

• bestaande gebouwen voldoen niet aan eisen m.b.t. 
duurzaamheid

• vertraging bij realisatie onderwijscarrousel

• tijdelijke huisvesting / leegstand



30-08-2012

2

Doelmatigheid

Toekenning voorziening is beperkt doelmatig: 

• relatief groot aandeel oude gebouwen;

• omvang tijdelijke huisvesting en leegstand;

• omvang exploitatielasten

Hoge inzet financiële middelen:

• uitgaven op niveau fictief budget

• daarboven reservering ad € 14 mln

• financiële middelen mogelijk toch nog ontoereikend

• nog geen financiële meerjarenplanning

Transparantie

Toekenning voorzieningen is redelijk transparant: 

• structureel overleg met schoolbesturen 

• besluitvorming volgens vaste structuur

• heldere kaders in  verordening

Aandacht voor communicatie

• primair onderwijs: positief over beleid, echter te veel 
procedures c.q. ad hoc-besluiten; beslissingen 
afhankelijk van financiën

• voortgezet onderwijs:  overleg teveel gericht op primair 
onderwijs; voor grote projecten wel bilateraal overleg

Aanbevelingen

• opstellen meerjaren integraal huisvestingsplan 

• integratie onderwijshuisvesting en gemeentelijk 
accommodatiebeleid

• eenduidige gebouwregistratie en frequente update

• evalueren en doorontwikkelen prognosesystematiek

• effectieve communicatie met schoolbesturen

• opstellen standaard technisch/functioneel programma 
van eisen

• versterken kaderstellende en controlerende rol Raad

Vragen


