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Aanleiding
Gemeente en schoolbesturen zijn al geruime tijd in gesprek over de mogelijkheden voor doordecentralisatie van

de onderwijshuisvesting.ln2OLT is overeenstemming bereikt met het voortgezet onderwijs, maar bleek het
vraagstuk voor primair onderwijs te complex. Gesprekken zijn toen uitgesteld tot na de verkiezingen van 20L8

en in het najaar van 2018 hervat. Via deze raadsmededeling wil het College uw raad op hoofdlijnen informeren
over de stappen die sindsdien zijn gezet en de uitkomst daarvan.

Het verloop van het proces

De vanaf 20L8 gevoerde overleggen hebben geleid tot overeenstemming op een groot aantal onderwerpen en

uitwerking in conceptartikelen. Hoewel in 20L9 een akkoord in zicht leek, liep het proces in de zomer van 2019

vast op wezenlijke verschillen van inzicht in m.n. financiële aspecten. Nadat een overleg in het najaar van 2019

ook niet tot voldoende overeenstemming leidde, is een intermezzo ingelast. ln december 2019 is de raad op de

hoogte gesteld van de toenmalige stand van zaken.

ln januari 2O2O zijn de gesprekken hervat met een vertegenwoordiging van de schoolbesturen, te weten KPO,

OBO en SPCO, in een poging om voor de zomer van 2020 tot overeenstemming te komen. Hierbij is ingegaan op

de aanvullende gesprekspunten, in het bijzonder de kosten voor in- of aanpandige gymnastiekzalen en kosten

voor sloop en tijdelijke huisvesting. ln een overleg op 4 november 2O2O bleek dat de schoolbesturen
doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting mogelijk achten als de gemeente bereid is tot nadere

concessies met betrekking tot de resterende boekwaarden, de exploitatiekosten voor gymnastiekzalen, de

kosten voor sloop en tijdelijke huisvesting en het risico met betrekking tot IKC-financiering.

Deze uitkomst is door het College overwogen en hoewel deze niet strookt met de eerder ingenomen

uitgangspunten acht het College het belang om te komen tot een doordecentralisatie-overeenkomst met het
primair onderwijs dusdanig groot dat besloten is tot een ultieme poging om tot overeenstemming te komen.

Híerbij heeft meegewogen de grote investering door gemeente en schoolbesturen in het doordecentralisatie-
proces en de waardevolle elementen die het heeft opgeleverd, zoals een intensievere samenwerking met - en

tussen - de schoolbesturen, een meerjarig huisvestingsperspectief en kaders voor IKC-financiering.

Wij hopen in een constructief overleg met de schoolbesturen uiterlijk L april 202L üol overeenstemming te
komen. Mocht onverhoopt het overleg niet tot dit gewenste resultaat leiden dan komt het college met een HPO

voor het jaar 202L, indien van toepassing wordt deze voor kredietvotering voorgelegd aan uw raad. ln 2021.

wordt dan het meerjarig perspectief verwerkt tot een lntegraal Huisvestingsplan en de investeringssystematiek
geactualiseerd.



De schoolbesturen zijn door ons op de hoogte gesteld van de continuering van het proces om te komen tot een

doordecentra I isatieovereen komst.

Gelet op de strekking en inhoud van deze raadsmededeling willen wij hierop tijdens de raadsinformatieavond

op 13 januari 2O2L een nadere toelichting geven en stellen wij u in de gelegenheid nadere vragen hieromtrent
te stellen.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd
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