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Voorgesteld besluit

Besluiten gerelateerd aan doordecentralisatie en vestigingsplan, te nemen onder
voorbehoud van de instemming van schoolbesturen in het 00G0 op 24 november
2015 en de ondertekening van de intentieverklaring door schoolbesturen:
1. in te stemmen met de tweede jaarschijf (2016) en het daartoe benodigde krediet

van C 1.460.140,- beschikbaar te stellen, en dit krediet:
a. voor C 600.000,- te activeren (verbouwing Eulerlaan), en de bijbehorende
kapitaallasten ad C 72.145,- vanaf 2017 te verwerken in de exploitatie van
product onderwijshuisvesting;
b. voor C 860.140,- direct in 2016 ten laste te brengen van de reserve
onderwijshuisvesting (voorbereidingskredieten);
2. punten la en lb te verwerken in bijgaande begrotingswijziging met
nummer 216004.
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. De financiële consequenties zijn
doorgerekend in een eerste businesscase en geven vertrouwen. Vooruitlopend op de
doordecentralisatie (planning 1 januari 2017) hebben schoolbesturen daarom
gevraagd om nu al verantwoordelijkheid ten aanzien van de jaarschijven tot de
doordecentralisatie op zich te mogen nemen.
Omdat dit aansluit bij het beleid van de gemeente om de verantwoordelijkheid, waar
mogelijk en verantwoord over te dragen aan het maatschappelijk middenveld, wordt
voorgesteld de schoolbesturen voor de uitvoering van de tweede jaarschijf de
verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij voor de tweede jaarschijf om een bedrag van
C 1.460.140,-.

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
gezamenlijk is opgesteld geeft inzicht in zowel de huidige situatie als in de verwachte
benodigde investeringen op de korte, middellange en lange termijn. De op te stellen
definitieve businesscase zal de financiële haalbaarheid duidelijk maken. De eerste
versie van de businesscase geeft hierover een positief beeld. Eind 2016 spreken
schoolbesturen en gemeente zich op basis van het eindrapport definitief uit of tot
doordecentralisatie wordt besloten.
Schoolbesturen willen, indien tot de doordecentralisatie besloten wordt, goed
voorbereid zijn. Het college heeft om die reden ingestemd dat zij, binnen de door de
gemeente gestelde (financiële) kaders, de verantwoordelijkheid nemen voor de
uitvoering van het vestigingsplan door middel van pilots. Dit is inmiddels met de pilot
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'eerste jaarschijf' gebeurd. Nu willen we dit continueren door de schoolbesturen ook
de verantwoordelijkheid te geven voor de tweede jaarschijf (2016) wederom
vooruitlopend op de doordecentralisatie.
In deze tweede jaarschijf staan die activiteiten die voor het kalenderjaar 2016 zijn
opgenomen. Daarnaast betreft het voorbereidingskredieten die nodig zijn om de
haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren en de projectorganisatie op te starten voor
de activiteiten die in 2017 en later gaan plaatsvinden. De activiteiten van de tweede
jaarschijf zijn als bijlage 1 aan dit voorstel gevoegd.
Aan u wordt gevraagd in te stemmen met deze tweede jaarschijf en de daartoe
benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Resultaten terugdringen overcapaciteit
Voortkomend uit de verschuivingen in de eerste en tweede jaarschijf, komt een
aantal gebouwen terug naar de gemeente. Het gaat hier voornamelijk om
oplossingen voor onderdelen op de bestaande knelpuntenlijst. Door de samenwerking
met de schoolbesturen zijn deze knelpunten in goed overleg opgelost. Het heeft als
rendement dat met groot draagvlak een deel van de (over)capaciteit is teruggebracht
en de knelpunten zijn opgelost.
Doelstelling
Vooruitlopend op een doordecentralisatie de schoolbesturen in positie te brengen,
waarin zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de tweede jaarschijf van het
vestigingsplan binnen de gestelde (financiële) kaders.

Argumenten
verantwoordelijkheid
Het feit dat de schoolbesturen deze verantwoordelijkheid oppakken, is gebleken
bij de uitvoering van de eerste jaarschijf PO/SO. Het leidt tot betere afstemming
en samenwerking en daarmee tot efficiënt(er)e inzet van de middelen.
b. vertrouwen geven
Door de verantwoordelijkheid van de eerste en tweede jaarschijf aan de

a.

schoolbesturen te willen overdragen (het vertrouwen te geven), heeft geleid tot
een groter wederzijds vertrouwen in elkaar, in het proces en in het behalen van
het uiteindelijke doel.
c.

vertrouwd raken met de werkwijze
Door de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de tweede jaarschijf raken
de schoolbesturen vertrouwd met de rol die van hun verwacht wordt als de
doordecentralisatie een feit is.

d. draagkracht

Het interactieve proces zorgt voor draagkracht voor het opgestelde
vestigingsplan. Het is een gezamenlijk product van alle participanten, inclusief de
gemeente.
e. planmatig handelen

Het opstellen van een vestigingsplan, financieel vertaald in een business case,
heeft het grote voordeel dat er op basis van de huidige gegevens inzicht is of en
wanneer een bepaald gebouw vervangen/gerenoveerd moet worden. En
bovendien 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.
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agenda voor de stad
Bij het tot stand komen van het vestigingsplan en de daarop aansluitende
businesscase is rekening gehouden met de bezuinigingstaak op dit domein.

Kanttekeningen en risico's
Een aandachtspunt is dat uitvoering van het vestigingsplan onlosmakelijk verbonden
is met de doordecentralisatie. In de huidige verordening structuur is de uitvoering in
deze vorm en dit tempo niet haalbaar. De tweede jaarschijf van het vestigingsplan
vraagt in het jaar 2016 om bepaalde investeringen. Indien onverhoopt een
doordecentralisatie niet doorgaat, en we de huidige verordening systematiek dus
gaan voortzetten, zal de gemeente haar beleidsuitgangspunten moeten bijstellen qua
uitgangspunten en hoe we inhoudelijk in de toekomst hiermee omgaan.

Kosten en dekking
De nieuwbouw van de Albatros/Fontein (C 2.750.000,-) is nog het laatste te
realiseren onderdeel van het huidige IHP. De middelen hiervoor zijn reeds
beschikbaar.

Bij de eerste jaarschijf (2015) was het mogelijk de gevraagde kredieten te dekken uit
ruimte vanuit reeds bestaande onderwijshuisvestingskredieten. Voor de 2e jaarschijf
(2016) is dat niet meer mogelijk en zal het gevraagde krediet ad C 1.460.140,gedekt moeten worden uit de onderwijshuisvestingsreserve. De stand van deze
reserve zal dus per 01-01-2017 (het waarschijnlijke moment van overdracht aan de
schoolbesturen) een lager saldo kennen dan waar tot op heden mee is gerekend. Dit
is ook logisch: vooruitlopend op een formele overdracht van middelen naar de
schoolbesturen worden, op hun verzoek, in 2016 al een aantal projecten opgestart.
Ook de investeringsbehoefte vanuit het vestigingsplan wordt hiermee iets lager
waardoor het effect op de businesscase minimaal is.
Van het gevraagde krediet zal C 600.000,- (verbouwing Eulerlaan) worden
geactiveerd en vanaf 2017 leiden tot jaarlijkse kapitaallasten binnen het product
onderwijshuisvesting. Dit krediet wordt in een periode van 10 jaar afgeschreven.
De voorziening wordt namelijk getroffen ten behoeve van ISK klassen en als
wissellocatie voor vernieuwbouw basisscholen Sterrenburg. Daarnaast is het gebouw
inmiddels 40 jaar oud en nadert, zeker over 10 jaar, het einde van de technische
levensduur.
De boekwaarde van deze investering en het budget voor bijbehorende kapitaallasten
gaat per 2017 met de doordecentralisatie over naar de schoolbesturen. Het restant
van het gevraagde krediet betreft een aantal voorbereidingskredieten C 860.140,-.
Dit zijn geen kredieten voor fysieke bouw en zullen niet worden geactiveerd, maar in
2016 direct ten laste van de onderwijshuisvestingsreserve worden gebracht.
Dit zal naar verwachting de laatste keer zijn dat een nieuw krediet op deze
separate wijze kan worden aangevraagd en gedekt. Mocht de doordecentralisatie
onverhoopt geen doorgang vinden per 2017, zullen wensen voor nieuwe kredieten via
de kadernota gaan lopen. Er is geen ruimte meer binnen programma onderwijs (en
de reserve) om daar nieuwe kredieten uit te dekken; een claim op stadsmiddelen zal
dan noodzakelijk worden.
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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
De tweede jaarschijf heeft de instemming van het Op Overeenstemming Gerichte
Overleg op 24 november 2015.
Uw besluit wordt (onder voorbehoud van de instemming op het 00G0) de
schoolbesturen medegedeeld. De stuurgroep PO/S0 gaat aansluitend over tot het
(laten) uitvoeren van de tweede jaarschijf

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Ale genoemde activiteiten zullen in 2016 worden uitgevoerd of in een aantal gevallen
worden opgestart.
De werkwijze van zowel de eerste en tweede jaarschijf worden geëvalueerd.
Bijlagen
ontwerp besluit;
Programma tweede jaarschijf van het vestigingsplan met kostenoverzicht;
begrotingswijziging nummer 216004.
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