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Terugkomend vastgoed als gevolg van eerste en tweede jaarschijf
vestigingsplan onderwijshuisvesting

Voorgesteld besluit
Besluiten gerelateerd aan gebouwen onttrokken aan het onderwijs als gevolg van
de eerste en tweede jaarschijf van het vestigingsplan voor het jaar 2016:
1. de volgende panden tegen boekwaarde aan Vastgoed -/Grondbedrijf over te

dragen, met daarbij de beoogde activiteit:
a. Karel Doormanweg 4 en 8, te slopen en in te richten als voorlopige
b.
c.
d.
e.
f.

openbare ruimte;
Bosboom Toussainstraat 62, te verhuren / verkopen;

Troelstraweg, te herontwikkelen;
Eulerlaan, door MO in gebruik te nemen voor onderwijsdoeleinden;
Nolensweg 2b en 4, te slopen en in te richten als openbare ruimte;
Aalscholverstraat, ter herontwikkelen;
2. de eenmalige kosten te maken in 2016 voortkomend uit beslispunt 1:
a. Karel Doormanweg 4 en 8, afboeken grondwaarde C 264.011,- en
sloopkosten C 150.000,-;
b. Bosboom Toussainstraat 62, geen eenmalige kosten 2016;
c. Troelstraweg, eenmalige kosten verdisconteren met toekomstige
grondopbrengsten;
d. Eulerlaan, geen eenmalige kosten 2016;
e. Nolensweg 2b en 4, afboeken grondwaarde C 43.715,- en sloopkosten
C 37.500,-;
f. Aalscholverstraat, eenmalige kosten verdisconteren met toekomstige
grondopbrengsten;
3. de kosten zoals genoemd in beslispunt 2a en 2e:
a. afboeken van de grondwaarde van in totaal C 307.726,- te dekken uit de
Algemene Reserve;
b. sloopkosten van in totaal C 187.500,- te verwerken in de exploitatie van
product onderwijshuisvesting;
4. de eventuele extra inrichtings- en beheerskosten voor Vastgoedbedrijf en

Stadsbeheer als gevolg van punt 2 en 3 mee te nemen in de jaarlijkse areaalinventarisatie bij de Kadernota 2017;
5. punt 3a te verwerken in bijgaande begrotingswijziging met nummer 215040.
Samenvatting
In de afgelopen periode hebben de schoolbesturen, samen met de gemeente en de
kinderopvangorganisaties een vestigingsplan opgesteld. Dit vestigingsplan wordt bij
doordecentralisatie het uitgangspunt van handelen. Deze samenwerking heeft er in
de eerste en tweede jaarschijf al toe heeft geleid dat de overcapaciteit is
verminderd en heeft tot gevolg dat een aantal gebouwen aan het onderwijs zijn (of
binnenkort worden) onttrokken. Hierdoor kunnen, evenals dit in het verleden het
geval was, voor de gemeente kosten ontstaan. Vanuit integraliteit is afgesproken
deze kosten in beeld te brengen. Het gaat hierbij voor de eerste en tweede
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jaarschijf om een bedrag van C 187.500,- voor sloopkosten en C 307.726,- voor
afboeking van de grondwaarde.

Inleiding
In de raadsinformatiebrief d.d. 24 november 2015 informeren wij u over de laatste
ontwikkelingen in het interactief proces waarin gemeente, schoolbesturen en
kinderopvang onderzoeken of een doordecentralisatie van de uitvoering van de
zorgplicht van de onderwijshuisvesting haalbaar is. Het vestigingsplan dat in het
kader van dit traject gezamenlijk is opgesteld geeft inzicht in zowel de huidige
situatie als in de verwachte benodigde investeringen op de korte, middellange en
lange termijn.

Voortkomend uit de verschuivingen in de eerste en tweede jaarschijf, komt een
aantal gebouwen terug naar de gemeente. Het ging hier voornamelijk om
oplossingen voor onderdelen op de lang bestaande knelpuntenlijst. Door de
samenwerking met de schoolbesturen zijn deze in goed overleg, naar ieders
tevredenheid het hoofd geboden. Het heeft bovendien als rendement dat met groot
draagvlak een deel van de (over)capaciteit is teruggebracht. De afspraak is dat we
de financiële consequenties (resterende boekwaardes, slopen, inrichten en/of en
beheren van opstallen en gronden) van terugkomend vastgoed voor de gemeente
in beeld brengen. Dit maakt deel uit van de integrale aanpak bij de verdere
uitwerking.
Wij verwijzen u naar de bijlage voor een overzicht van het terugkomend vastgoed
vanuit de eerste en tweede jaarschijf met daarbij de consequenties voor het
vastgoed- en grondbedrijf. Aan u wordt gevraagd in te stemmen met de kosten die
ontstaan ten gevolge betreffend terugkomend vastgoed en de daartoe benodigde
middelen beschikbaar te stellen.

Doelstelling
De middelen te verstrekken die benodigd zijn om beheer, herbestemming en/of
ontwikkeling van terugkomend vastgoed mogelijk te maken.
Argumenten
a. planmatig handelen

Het opstellen van een vestigingsplan, financieel vertaald in een business case,
heeft het grote voordeel dat op basis van de huidige gegevens inzicht is of en
wanneer een bepaald gebouw vervangen/gerenoveerd moet worden en of dit
binnen de financiële middelen past. Een regelmatige update zorgt er daarbij
voor dat het vestigingsplan kan worden aangepast indien benodigd. Deze
werkwijze geeft rust en maakt het mogelijk het proces op een goede manier te
volgen. Voor de gemeente betekent dit dat terugkomend vastgoed vroeg in
beeld is.
b. terugkomende gebouwen tijdens het proces

Voor deze periode geldt het oude regime nog. De financiële integraliteit is hier
niet meer dan een optelsom van de hoofdsommen.
c.

terugkomende gebouwen na de doordecentralisatie
Een doordecentralisatie overeenkomst omvat o.a. afspraken over de planmatige
aanpak (procedures, doorlooptijden, afstemming tussen gemeente en
schoolbesturen). Op hoofdlijnen betekent dit dat op basis van geaccordeerde
vestigingsplannen (onder andere door de gemeente), het terugkomende
vastgoed in een vroegtijdig stadium in beeld is bij de gemeentelijke disciplines,
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waarop eerder geacteerd en geanticipeerd kan worden. Hierdoor kan het
financiële component meer zijn beslag krijgen in de integraliteit.

Kanttekeningen en risico's
Als gevolg van de keuzes die zijn gemaakt in het vestigingsplan om sommige
schoolgebouwen te verlaten, ontstaat een nieuwe opgave voor de gemeente. Voor
sommige locaties stellen wij voor deze in te zetten voor verkoop of herontwikkeling.
Dit brengt het risico met zich mee dat dit niet op de verwachte termijn lukt
waardoor aanvullende verliezen ontstaan. Daarbij ontstaan tot het moment van
verkoop of herontwikkeling beheerlasten. In gevallen verkoop of herontwikkeling
niet tot de mogelijkheden behoort, stellen wij voor de locatie te slopen en in te
richten als openbaar groen. Dit leidt tot aanvullende kosten.

Omdat de reserves van het vastgoed- en grondbedrijf onder druk staan en de raad
bij besluit van Prognose grondbedrijf 2015 heeft besloten geen negatieve
businesscases meer toe te voegen aan de portefeuille van het grondbedrijf, doen
wij per geval een voorstel voor de dekking van de kosten.
Op basis van het vestigingsplan zullen wij bij de kadernota 2017 een inzicht
verschaffen in de kosten en potentiële opbrengsten van de terugkomende gronden
en gebouwen voor de komende acht jaren.
Voor de korte termijn echter is besluitvorming nodig voor de terugkomende panden
als gevolg van de uitvoering van de eerste en tweede jaarschijf.
Kosten en dekking
De afspraak is gemaakt om in het traject van de herijking alle kosten die de
gemeente direct of indirect voor onderwijshuisvesting maakt in beeld te brengen.
Dit geldt onder andere voor gebouwen die aan het onderwijs worden onttrokken.
Het is daarom noodzakelijk duidelijk te maken bij wie deze kosten komen en hoe
deze kosten worden gedekt.
De eenmalige sloopkosten komen in 2016 ten laste van het product
onderwijshuisvesting. Voor het afboeken van de grondwaarde zijn binnen de
onderwijsbegroting geen middelen aanwezig. Mede gezien de financiële positie van
het grondbedrijf en het vastgoedbedrijf is hiervoor bij deze afdeling ook geen
budget. Daarom wordt voorgesteld deze kosten uit de algemene reserve te dekken.

Voor de gevolgen van het vestigingsplan voor grond- en vastgoedbedrijf worden na
de doordecentralisatie, vanaf 2017 de financiële consequenties integraal
voorgelegd.

Duurzaamheid
De inzet is gezamenlijk te komen tot het realiseren van kwalitatief goede en
duurzame onderwijshuisvesting conform de beleidsuitgangspunten die gezamenlijk
door schoolbesturen en gemeente zijn vastgesteld.
Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
Als gevolg van terugkomend vastgoed uit het vestigingsplan komen wij met een
inschatting van de bijbehorende kosten voor de komende 8 jaar en bijbehorend
dekkingsvoorstel ter inbreng in bij de kadernota 2017.
Bijlagen
ontwerp besluit;
Gevolgen vestigingsplan voor Grond- en Vastgoedbedrijf met financieel inzicht;
begrotingswijziging nummer 215040.
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