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Schriftelijke vraag Gesteld door

De fractie heeft de volgende vragen:

Volgens de Wet op het Primair Onderuuijs is het mogelijk dat de gemeente en de schoolbesturen

afspraken maken om schoolbesturen zelf verantwoordelijk te maken voor nieuwbouw, uitbreiding,

constructiefouten en herstel in bijzondere omstandigheden. Dit noemen we'doordecentralisatie

ondenvijshuisvesting'. Met een doordecentralisatie van onden¡uijshuisvesting nemen de

schoolbesturen de schoolgebouwen over van de gemeente en verkrijgen daarmee het economisch

eigendom van het vastgoed.

Sinds 2014 is de gemeente Roosendaal in overleg met de Roosendaalse schoolbesturen in het

primair ondenrvijs over de doordecentralisatie van de ondenruijshuisvesting.

ln uw brief van 1 9 december 201 9 geeft u aan dat er tot op heden nog geen definitief akkoord is voor

deze doordecentralisatie. Dit is helaas het antwoord wat we de afgelopen jaren al meerdere keren

hebben mogen ontvangen, terwijl wij eerder de indruk kregen dat het dit jaar tot een akkoord zou

komen. U gaf immers aan dat de intentie van alle partijen er was om het tempo en de kwaliteit van hei

proces hoog te houden. Er zou een akkoord zijn in 2017, dan wel na de gemeenteraadsverkiezingen

van maart 2018 en laatstelijk eind 2019.

Voor de PvdA is het van belang dat we ons inzetten voor kwalitatief goed onderwijs met goede

o nderwij s h u isvesti n g.

Middels een themabijeenkomst in november 2O17 is de gemeenteraad voor het laatst uitgebreid

bijgepraat over de ontwikkelingen in het kader van een mogelijke doordecentralisatie

onderwijshuisvestíng primair onderwijs.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan de portefeuillehouder Ondena/js:

Vraag 1

U stelt in uw brief van 19 december 2019 dat op een aantal cruciale punten overeenstemming is

bereikt, maar dat er nog geen definitief akkoord is en dat dit nog maanden kan gaan duren.

Op welke punten is er nog geen overeenstemming en heeft u een datum in gedachten waarop er een

akkoord kan worden bereikt?

Vraag2
Ten aanzien van de relatie met de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting heeft u eerder



aangegeven dat de scholen gevraagd zijn een gezamenlijk lntegraal Huisvesting Plan (lHP) op te
stellen en dat dit gezamenlijk IHP onderdeel vormt van de doordecentralisatie-onderhandelingen.

Hebben de schoolbesturen al een gezamenlijk IHP opgesteld?

Vraag 3

U heeft aangegeven dat er in 2019 € 100.000,- advieskosten zijn gemaakt in verband met het

opstellen van contracten.

Hoeveel kosten zijn er gemaakt sinds de start van de gesprekken met de schoolbesturen om te

komen tot een akkoord?

Vraag 4
U heeft bijde begroting van 2019 aangegeven dat de inschatting is dat de doordecentralisatie een

structurele last met zich mee zal brengen van circa € 600.000. 2019 is niet gehaald.

ls deze inschatting nog steeds hetzelfde en vloeit de € 600.000,- over 2019 terug in de Algemene

Reserve of in de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting?

Vraag 5
U heeft eerder aangegeven dat het verduurzamen van schoolgebouwen bij doordecentralisatie

belegd wordt bij de schoolbesturen. Voor het primair onderwijs wordt dit meegenomen in de plannen

van de doordecentralisatie, onder meer op basis van duurzaamheidsscans die zijn uitgevoerd.

Vanwege de samenhang met doordecentralisatie is het niet wenselijk een gemeentelijk

duurzaamheidsprogramma daar doorheen te laten lopen.

Handhaaft u dit standpunt of gaat u nu toch al actief aan de slag met de scholen om schoolgebouwen

te verduurzamen (waarbij overigens onze fractie zich ervan bewust is dat een aantal scholen dit al

zelf heeft opgepakt)? Denk aan bijvoorbeeld de Stichting Schooldakrevolutie die, met subsidie van de
provincie, de energietransitie gaat versnellen door scholen in Noord-Brabant te verduuzamen. Met

hun aanpak ontzorgen zij schoolbesturen en vergroten ze de bewustwording bij schoolbestuur,

leraren en leerlingen.

Namens de fractie van PvdA,
MichaelYap



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. De voornaamste verschillen van inzicht hebben betrekking op de hoogtes van rekenrentes en
jaarlijkse indexering van de vergoeding. Of en dus ook wanneer dit leidt tot een akkoord is nu nog

niet te zeggen, er is een bestuurlijk overleg gepland om dit te bespreken.

2. Een uitgewerkt IHP dat gezamenlijk is opgesteld door besturen en gemeente is onderdeel van de

overeenkomsten voor doordecentralisatie. De gesprekken worden gevoerd op basis van een

voorlopig concept dat reeds is opgesteld door de gezamenlijke schoolbesturen. Dit wordt
uitgewerkt tot een definitief IHP en in die hoedanigheid aan de raad voorgelegd als onderlegger
voor doordecentralisatie.

3. Sinds de gesprekken zijn gestart in 2015 wordt voor de begeleiding van de doordecentralisatie
gebruik gemaakt van externe adviseurs. Dit betreft de externe adviseurs via Ruimte OK die

betrokken zijn bij de gesprekken, het opstellen van plannen en businesscases en de inzet van
juridisch advies en procesbegeleiding van AKD met betrekking tot het opstellen van de contracten

ln totaal is in deze periode voor zowel het Voortgezet Ondenvijs als het Primair onderwijs
€190.000 uitgegeven aan extern advies.

4. De structurele lasten betreffen niet de doordecentralisatie, maar de kosten die te allen tijde
gemaakt zullen moeten worden voor onden¡vijshuisvesting. Ook wanneer de verordening
gehandhaafd blijft is de structurele verhoging met €600.000 noodzakelijk, dit betreft de sterk
gestegen kosten voor huisvesting als gevolg van marktontwikkeling en duurzaamheidseisen. De

middelen over 2019 zullen daarom toegevoegd worden aan de Bestemmingsreserve

Onderwijsh u isvesting.

5. Het proces van doordecentralisatie is vooralsnog leidend als het gaat om onderwijshuisvesting.

Zolang de gesprekken hierover gaande zijn, worden maatregelen voor verduurzaming die

opportuun zijn genomen, kansen die we nu moeten of kunnen benutten worden in onderling

overleg aangepakt (zie de zonnepanelen bijWingerd bijvoorbeeld). Scholen worden hierin

ondersteund door de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

M.A.C.M.J. van Ginderen


