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Geachte leden van de raad,

ln de commissievergadering van 3 september jl. is het raadsvoorstelvoor kredieten ten behoeve van
het HPO 2020 besproken. Tijdens deze behandeling en de daaraan voorafgaande inspraakronde
bleek eens te meer de venruevenheid tussen het HPO en de voorgenomen doordecentralisatie
onderwijshuisvesting (hierna: DDC). Door de commissieleden is gevraagd om een actueel overzicht
met betrekking tot het proces van DDC, de voor- en nadelen, de punten van overeenstemming en
verschil en het verwachte vervolg. Met deze brief kom ik aan dit verzoek tegemoet.

Aanleidi ng doordecentralisatie

De verantwoordelijkheid voor ondenruijshuisvesting heeft in de loop der jaren een aantal ingrijpende
wijzigingen meegemaakt. ln 1997 is de verantwoordelijkheid voor bouw en onderhoud van
schoolgebouwen voor PO en VO van het Rijk verlegd naar de gemeenten. ln 2015 is de
verantwoordelijkheid van het groot- en buitenonderhoud en de bijbehorende middelen overgeheveld
naar de schoolbesturen. Bouw en vervanging blijven een verantwoordelijkheid van de gemeenten,
maar kan worden uitbesteed aan de schoolbesturen (als het bestuur dat wil), de doordecentralisatie
(DDc).
ln Roosendaal was het draagvlak reeds in 2014 verkend en bleek hier zowel door gemeenten als
schoolbesturen als een kans gezien te worden. Vanwege het tijdsgewricht (de reeds in 2015 verlegde
verantwoordelijkheid voor onderhoud, veel gebouwen uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw zijn
economisch afgeschreven en moeten worden vervangen en ondenruijsinhoudelijk biedt o.a. ICT
nieuwe kansen en uitdagingen) is juist ook deze periode zeer geschikt voor een doordecentralisatie
van de verantwoordelijkheid voor ondenruijshuisvesting.

Besprekingen tussen gemeente en schoolbesturen

De gesprekken en onderhandelingen over DDC zijnin2014 gestart, in 2016 is een eerste voorstelaan
de besturen voorgelegd en in 2017 is de DDC voor het VO gerealiseerd. De gesprekken met het PO
en S(B)O vroegen meer tijd en inzet.

ln 2018 zijn gesprekken met het PO en S(B)O tijdelijk gepauzeerd vanwege de verkiezingen en
nieuwe collegeperiode. De bestuurlijke gesprekken zijn door wethouder van Ginderen hervat en eind
2018zijn conceptkaders aan de besturen voorgelegd. Op basis hiervan is door een ambtelijke
projectgroep en schoolbesturen intensief overlegd, een akkoord leek binnen handbereik.
Onder leiding van een extern jurist zouden voor de zomer van 2019 de uitkomsten vertaald worden in

contractbepalingen, om voorgelegd te worden aan college en raad. Hoewel op veel punten
overeenstemming leek te zijn bereikt, bleken de laatste verschilpunten te ingrijpend om contracten op
te kunnen stellen. De contractbesprekingen zijn hierom gestaakt.
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ln het najaar 2019 zijn besprekingen op bestuurlijk niveau hervat. Een afuaardiging van de besturen
en wethouder van Ginderen hebben gezamenlijk getracht tot overeenstemming te komen. Deze
gesprekken zr¡n in 2020 voortgezet, corona heeft de gesprekken wel vertraagd, maar niet stilgelegd.
Een principe akkoord zou dan tussen besturen en college in 2020 moeten worden bereikt,
besluitvorming in gemeenteraad en de raden van toezicht van de verschillende besturen volgt daarna,
mogelijk tot in 2021. Pas na volledige instemming door de verschillende gremia kan de
doordecentralisatie gelden als alternatief voor de verordening. Uitgangspunt is dat de ÐDC met
terugwerkende kracht in 2020 wordt ingevoerd op een zelfde wijze als bij het VO in 2017 is gedaan.

Argumenten voor doordecentralisatie

Doordecentralisatie is een unieke kans nu gemeente en schoolbesturen staan voor een zo grote
opgave op gebied van huisvesting;
Besturen kunnen zelf gebouwen realiseren die optimaal passen bij hun visie en ambitie en nemen
de daarbij behorende verantwoordelijkheid ;

Op basis van de verordening onderwijshuisvesting is het ingewikkelder om aan te sluiten bij

actuele ontwikkelingen (de normbedragen waren bij bouw van de Zonneboom (2016) De Stappen
(2019), en de Rietgoor (2020) niet toereikend);
Omdat de jaarlijkse cyclus van HPO niet meer nodig is, kan sneller worden gehandeld en

ingespeeld op actualiteit (minder overleg nodig om tot handelen over te gaan);

De middelen voor onderwijshuisvesting kunnen effectiever en efficiënter worden ingezet, omdat
bouw, exploitatie en onderhoud in één hand terecht komen;
Onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde, die bij doordecentralisatie los komt te staan van de
politieke beslu itvorming ;

Besturen worden gelijkwaardig gefaciliteerd en kunnen ín onderling overleg komen tot de beste
oplossíngen;
De gemeente neemt een ondersteunende, faciliterende en controlerende rol die beter past bij de
werkwijze en ambitie van de gemeente Roosendaal dan de huidige uitvoerende rol.

Kanttekeningen en risico's

De besturen krijgen in aanvulling op de inhoudelijke opdracht een aanzienlijk budget en

verantwoordelijkheid op gebied van huisvesting erbij;
De schoolbesturen veruvachten voor de uitvoering meer budget nodig te hebben dan de gemeente

beschikbaar kan stellen op basis van Rijksuitkering en gemeentelijke begroting.
De doordecentralisatie is voor de gemeente alleen zinvol als de uitvoering en risico's met de
middelen kunnen worden overgeheveld. Deze verantwoordelijkheid en risico's kunnen groter zijn

dan de besturen kunnen en willen dragen;
Doordecentralisatie is minder interessant voor besturen die voorlopig niet of nauwelijks hoeven te
investeren in nieuwe huisvesting (Het Driespan heeft net nieuwe huisvesting, de nieuwbouw voor
de Zilverlinde en Kroevendonk kunnen bij goedkeuring snelworden gestart);

Êr zijn veel onzekere variabelen die een rol spelen. Ontwikkelingen in leerlingaantallen (met name

onderlinge verschuiving), exploitatie van gymzalen, kosten voor sloop en tijdelijke huisvesting,
ontwikkelingen op de bouwmarkt en financiële markt zijn lastig te voorspellen;

Voortgang van de onderhandelingen

Over een groot aantal gesprekspunten is reeds overeenstemming bereikt, zoals:

Normen voor kwaliteit en kosten van nieuwbouw;
Een vast bedrag per leerling per jaar, dat door de gemeente jaarlijks wordt uitgekeerd aan de
schoolbesturen;



Een jaarlijkse indexering, in añrijking van voor de gemeente gebruikelijke wijze, gebaseerd op een
combinatie van bouwindex (BDB) en inflatie (CPl). Deze werkwijze wordt na 5 jaar geëvalueerd;
Gebouwen die ouder zijn dan 40 jaar (gebouwd voor 1980) worden om niet overgedragen, deze
boekwaarde wordt door de gemeente afgeboekt. De gebouwen die recenter gebouwd zijn
(overwegend na 2000) worden overgedragen tegen de boekwaarde, nog niet over alle over te
nemen boekwaarden is overeenstemming.
Schoolbesturen maken gezamenlijk een lntegraal Huisvestingsplan dat gebruikt wordt als leidraad
voor de projecten en periodiek (elke 5 jaar) wordt besproken met de gemeente.
Uitgangspunt bij overeenkomst is een rekenrente van 1,5o/o voor de eerste 3 jaar en 3% voor de
lange termijn;
Afschrijving conform de door de gemeente gehanteerde methode;
ln de overeenkomsten wordt (evenals bij het VO) een clausule opgenomen die vooziet in
herovenrveging van de afspraken bij ingrijpende maatschappelijke of economische veranderingen;
Afspraken en contracten worden elke 5 jaar geëvalueerd;

De schoolbesturen vragen om aanvullende middelen voor:

De kosten voor sloop, bouwrijp maken en tijdelijke huisvesting bij nieuwbouwprojecten. Deze
kosten zijn lastig in te schatten en mede afhankelijk van creativiteit en mogelijkheden (zoals nu
toegepast bij de Stappen en Ziezo);
Het eigenaarschap van in- of aanpandige gymzalen. De gymzalen leiden nu tot een
exploitatietekort bij de besturen. Het aanbod om de exploitatiekosten gedeeltelijk te vergoeden (14
van de 40 uur, omdat basisschooltijden maximaal26 uur per week beslaan) is voor de
schoolbesturen niet toereikend. ln opdracht van de gemeente heeft Synarchis afgelopen voorjaar
onderzocht of de gymzalen buiten de doordecentralisatie kunnen blijven, dit blükt praktisch niet
haalbaar;

Vanuit de gemeente is het standpunt dat de huidige afspraken toereikend zijn om ook deze
kosten te dekken, dat dit vraagt om creativiteit en ondernemerschap die past bij de
doordecentralisatie.

Doordecentralisatie en Huisvesting Programma Onderwijs

Eind 2018 is een Huisvesting Programma Onderurijs (HPO) 2019 vastgesteld, onder meer om
projecten die onder DDC kunnen worden uitgevoerd vast te kunnen voorbereiden, op basis van een
voorbereidingskrediet. Voor het HPO 2020 is voor een groot aantal van deze projecten ook een
aanvraag voor bouwkrediet ingediend, voor het geval de DDC niet door zou gaan.

De behandeling van dit HPO is eind 2019 uitgesteld tot na de besluitvorming over DDC, omdat
besluitvorming over DDC dichtbij leek te zijn. Omdat dit langer ging duren is op verzoek van de
schoolbesturen het HPO alsnog in behandeling genomen in het voorjaar van 2020 en kort voor de
zomervakantie vastgesteld door het college. Berichi van het HPO en het raadsvoorstel om kredieten
te voteren is naar de raad gestuurd en op 3 september in de commissie behandeld.

Op 13 juli is een laatste bestuurlijk overleg geweest voor de zomervakantie, waarin is uitgesproken
spoedig te willen komen tot een besluit om al dan níet de verantwoordelijkheid voor huisvesting te
doordecentraliseren, in ieder geval voor het einde van 2020. Een HPO 2021 kan dan tijdig worden
vastgesteld (zolang de verordening geldt) of afgewenteld (afhankelijk van besluitvorming over DDC in
alle betrokken gremia). Dit sluit aan bij de oproep die is gedaan in de commissievergadering van 3
september, waarin het draagvlak voor DDC groot bleek, maar wel werd aangedrongen op spoedige,
concrete besluitvorm in g.



Technische vraag nav HPO 2020

Tijdens de commissievergadering werd door de PvdA gevraagd naar de reden waarom het
bouwbudget van de Kroevendonk is gebaseerd op 350 i.p.v. 400 leerlingen. Bij het toekennen van het
bouwbudget is uitgegaan van het gemiddeld aantal leerlingen uit de Pronexusprognose van 2018
(350). Hoewel de Kroevendonk een toename in leerlingen ervaart, dient bij het vaststellen rekening
gehouden te worden met de demografische ontwikkeling op de lange termijn en de gevolgen van het
uitbreiden van het aantal scholen in 2019 (de vestiging van IBS Aïsha).

Actuele stand en vervolg naar eind 2020

Door gemeente en schoolbesturen is, zeker in de afgelopen2 jaar, een aanzienlijke inzet geleverd en
bereidheid getoond om dichter naar elkaar toe te bewegen. Hierbij zijn een groot aantal verschillende
mogelijkheden en scenario's verkend, op zoek naar een wenselijk scenario binnen de budgettaire
kaders. Op dit moment lijkt hierin een status quo bereikt, voortkomend uit de voonruaarden van de
schoolbesturen versus de maximale kaders van de gemeente. Voor het eind van 2020 zal hier
duidelijkheid over komen, waarbij is afgesproken om in 2020 nog een finale
onderhandelingsbespreking tussen gemeente en besturen te voeren. Daarna kunnen achterban en
raad worden geïnformeerd over de uiteindelijke uitkomst van het proces en wordt op basis van de dan
geldende vertreksituatie (doordecentralisatie of verordening) een vervolgafspraak gemaakt tussen
schoolbesturen en gemeente.

lk hoop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke

René van Ginderen
Wethouder onderwijs


