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Datum 5 augustus 2016

Onderwerp Doordecentralisatie onderwijshu isvesting

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Ja RM 328-2016

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Wethouder Verbraak

Schriftelijke vraag

ln RM 328-2076 dd 4 mei 2016 laat wethouder Verbraak weten dat het college een

concept-aanbieding heeft gedaan aan de schoolbesturen in het kader van de mogelijke
doordecentralisatie van onderwijsh uisvesting.

Volgens deze raadsmededeling kregen de schoolbesturen de gelegenheid om in een periode
van 3 maanden het aanbod te accepteren.

Uiterlijk 29 juli zouden de schoolbesturen een principebesluit nemen.

De CDA-fractie is benieuwd naar de actuele stand van zaken en heeft de volgende vragen
aan de wethouder:

1) Hebben de schoolbesturen een principe-besluit genomen en meegedeeld aan het
college?

217o ja, wat is de inhoud van de principe-besluiten?
3) Hoe ziet het vervolg van het traject doordecentrallisatie er nu uit?

Namens de CDA-fractie,

Sandra van den Nieuwenhof



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Nee, de schoolbesturen van zowel het Primair- en Speciaal Onderwijs als het Voortgezet
Onderwijs hebben nog geen principe-besluit genomen.

De schoolbesturen van het Primair- en Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Onderuvijs staan
positief tegenover doordecentralisatie maar hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben. De
reden hiervoor is dat zijbezig zijn om hun huisvestingsvraagstukken op lange termijn in kaart te
brengen en hun Raden van Toezicht in het besluitvormingsproces te betrekken. Met de
schoolbesturen Primair- en Speciaal Onderuijs is de afspraak gemaakt dat zij hiervoor tijd krijgen
tot eind november 2016 en dat er dan een (principe) uitspraak komt op de concept-aanbieding.

De schoolbesturen van het Voortgezet Onderwijs staan ook positief tegenover
doordecentralisatie. Het Voortgezet Onderuvijs heeft het aanbod nog niet geaccepteerd. Het Jan
Tinbergen College (SOVOR) heeft laten weten dat zij een nieuwe afirueging wil maken nu OMO
haar plannen heeft gepresenteerd met betrekking tot het Gertrudis en Norbertus College. Na de
zomervakantie deelt het Jan Tinbergen College deze ontwikkeling met hun Raad van Toezicht
om vervolgens richting de gemeente te reageren. Eind september 2016 staat er een nieuwe
afspraak met beide schoolbesturen.

2. Zie vraag 1

3. Zie vraag I

Hans
Wethouder


