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Samenvatting
In deze raadsinformatiebrief wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
ontwikkelingen en aandachtspunten in het proces van de herijking
onderwijshuisvesting.
De eerste doorrekening van de businesscase (onderwijshuis)vestigingsplannen
heeft een haalbare uitkomst opgeleverd. Deze uitkomst legitimeert een verdere
uitwerking van de vraag of doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht
van de onderwijshuisvesting haalbaar is.

Inleiding
In de Agenda voor de Stad is opgenomen dat het Domein Onderwijs (huisvesting)
een van de verandertrajecten is. Dit biedt mogelijkheden om het maatschappelijk
middenveld (meer) verantwoordelijkheid te geven. Het traject herijking
onderwijshuisvestingsbeleid sluit hier goed op aan. De vraag die we met elkaar willen
beantwoorden is, of het haalbaar en verantwoord is om de uitvoering van de
zorgplicht van de onderwijshuisvesting over te dragen aan de schoolbesturen. Om die
vraag te kunnen beantwoorden voeren we met alle betrokkenen al geruime tijd een
interactief proces.
Vanuit dit proces zelf hebben we u meegenomen door middel van de startnotitie van
januari 2014, eerdere raadsinfornnatiebrieven (MO/1318605 d.d. 18 november 2014
en MO/1397698 d.d. 31 maart 2015) en een informatieavond in mei 2014 en in
februari van dit jaar in de Regenboogschool. Bovendien bent u vanuit Agenda voor de
Stad op verschillende momenten geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het
domein Onderwijs.
In deze brief informeren we u over de stand van zaken, de diverse ontwikkelingen en
het vervolg van het traject met de daarbij gestelde kaders.

Doelstelling
Het proces kent 3 doelstellingen, te weten:
1. de veranderopgave (verantwoordelijkheden huisvestingstaken naar het
maatschappelijk middenveld);
2. de bezuinigingsrichting (C 1,4 miljoen op onderwijsprogramma vanaf 2017);
3. de waarborging van kwalitatief goede onderwijshuisvesting Dordrecht.
De bepaling van de haalbaarheid van doordecentralisatie van de uitvoering van de
zorgplicht onderwijshuisvesting is speerpunt van onderzoek.
Door het bereiken van vertrouwen, samenwerking en draagvlak tussen alle partijen,
door een bundeling van geldstromen en door het geven van meer
verantwoordelijkheid aan schoolbesturen, kan met de beschikbare middelen bij
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doordecentralisatie effectiever en efficiënter omgegaan worden c.q. meer
gerealiseerd worden.

Stand van zaken/de feiten
Het interactieve proces heeft geleid tot een aantal resultaten. Er zijn op basis van
gezamenlijk geformuleerde visie vestigingsplannen (PO/SO en VO/VSO) opgesteld.
Deze vestigingsplannen zijn doorgerekend in een eerste businesscase, waarbij
rekening is gehouden met de bezuinigingsopdracht (C 1,4 miljoen). De uitkomst
daarvan heeft geleid tot de conclusie dat een doordecentralisatie haalbaar lijkt.
De schoolbesturen PO/S° hebben voldoende vertrouwen om de doordecentralisatie
verder uit te werken en zijn bereid daartoe een intentieverklaring te ondertekenen.
Voor de schoolbesturen VO/VSO geldt een iets ander traject. Voor het VO/VSO is een
informatie tussenstap en een verdere uitwerking van de businesscase noodzakelijk
voordat men een intentieverklaring wil aangaan. Ondanks het verschil in stellingname
is de verwachting dat de definitieve besluitvorming op basis van de eindrapportage
voor zowel P0/50 als VO/VSO op hetzelfde tijdstip (de planning is 15 november
2016) mogelijk zal zijn.

Intentieverklaring
Met de overeenkomst die is opgesteld, verklaren college en schoolbesturen PO/S0
het eens te zijn om de doordecentralisatie verder uit te werken naar een
eindrapportage (volgens planning op te leveren oktober 2016). De eindrapportage is
het document waarop alle schoolbesturen en gemeente hun definitieve besluit
baseren. In bijgaande intentieverklaring (bijlage 1) zijn de doelstellingen, de
voorwaarden, de rechten en de activiteiten voor verdere uitwerking vastgelegd.
Het college heeft op 24 november 2015 besloten de intentieverklaring aan te willen
gaan, onder voorbehoud van ondertekening door schoolbesturen PO/S0 en akkoord
van hun Raden van Toezicht, met de volgende kern uitgangpunten in het proces.

Uitvoering vestigingsplan: tweede jaarschijf
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de tweede jaarschijf wordt in
navolging van de eerste jaarschijf weer bij de schoolbesturen neergelegd. Een en
ander onder voorbehoud van het raadsbesluit (verwoord in een separaat
raadsvoorstel) waarin u gevraagd wordt de middelen daartoe beschikbaar te stellen.

a.

Realisatie van het vestigingsplan is onlosmakelijk verbonden met een
doordecentralisatie. Eerder is besloten in 2015 te starten met uitvoering van de
eerste jaarschijf voordat de definitieve doordecentralisatie een feit is. Het is namelijk
van belang dat schoolbesturen anticiperend op de doordecentralisatie oefenen met de
verantwoordelijkheid van de uitvoering. Dit natuurlijk binnen de afgesproken kaders
en binnen de beschikbaar gestelde middelen. Het vertrouwen geven aan de
schoolbesturen ten aanzien van de eerste jaarschijf heeft aangetoond dat
schoolbesturen goed in staat zijn deze verantwoordelijkheid te dragen. Het heeft
geleid tot het efficiënt inzetten van de beschikbaar gestelde middelen en een
toenemende samenwerking en vertrouwen tussen schoolbesturen.
Dit besluit kent, zoals verwoord in het raadsvoorstel, een zeker risico voor de
gemeente. Niet komen tot doordecentralisatie betekent namelijk dat de gemeente
andere keuzes zal (moeten) maken, c.q. zal komen tot een meer sobere invulling van
de zorgplicht.
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Uitwerking Vestigingsplan
De regie van het opstellen en ook van de verdere uitwerking van het vestigingsplan
ligt bij de schoolbesturen. Het vestigingsplan mag niet botsen of ten koste gaan van
de gemeentelijke visie, belangen en integraliteit. Ook na een doordecentralisatie blijft
de gemeente altijd haar invloed houden als het gaat om locatie, bestemmingsplan en
infrastructuur. Bij een doordecentralisatie is periodieke besluitvorming (elke 7 a
b.

vetorecht. Zonder goedkeuring van de gemeente kunnen schoolbesturen hun plannen
niet uitvoeren.
Financiële uitgangspunten
De gezamenlijke uitwerking van een doordecentralisatie geschiedt op basis van een
aantal uitgangspunten, die in de businesscase van belang zijn. Hiervoor is een
werkdocument opgesteld die in het interactieve proces in de uitwerking punt voor
punt wordt nagelopen, onder regie van de externe begeleider Kwartiermasters. De
volgende (financiële) kernuitgangspunten maken deel uit van dit werkdocument:
De gemeente zal optreden als financier ten behoeve van de overdracht van de
huidige onderwijshuisvestingsportefeuille. Dit tegen de voorwaarden die binnen de
gemeente gelden (omslagrente nu 3,5%).
Voor nieuwe investeringen/leningen zal de gemeente garant staan, op en nader uit
te werken wijze.
De grond wordt in principe niet overdragen.
Een pand dat aan het onderwijs onttrokken wordt, komt terug naar de gemeente
tegen de dan geldende boekwaarde.
Nieuwe investeringen (nieuwbouw en renovatie) zijn meegenomen in het
rekenmodel op basis van kengetallen voor levensduur en bouwkosten).
De totstandkoming van het jaarlijkse bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt
aan de schoolbesturen gaat uit van de werkelijke uitgaven onderwijshuisvesting
binnen MO, te verminderen met de huurinkomsten, met eventueel achterblijvende
taken/kosten, en met de taakstellende bezuiniging van de Agenda voor de Stad.
Een doordecentralisatie gaat uit van deelname door alle schoolbesturen.
Een doordecentralisatie vindt plaats in een collectieve entiteit (bijvoorbeeld een
coiiperatie).
c.

Kosten en dekking
Het nu gehanteerde bedrag is exclusief de kosten die voortvloeien uit gebouwen die
naar de gemeente terugkomen of de benodigde kosten voor aanpassing van de
infrastructuur rondom nieuwe scholen. In de uitwerking van het vestigingsplan gaan
we uit van een integrale, ook financiële, benadering. Voor deze kosten als gevolg van
de eerste en tweede jaarschijf ontvang u een separaat voorstel.
In het geval doordecentralisatie geen doorgang vindt, is het van belang te beseffen
dat komende kadernota's mede in het teken zullen staan van onderwijshuisvestingsvraagstukken. Dat is heel lang niet het geval geweest. Het oude IHP is (ook
financieel) afgerond; er zijn binnen programma onderwijs vooralsnog geen middelen
beschikbaar voor grootschalige nieuw- of verbouwprojecten voor scholen. Dat
betekent dan dus een claim op (schaarse) stadsmiddelen.
Belangrijk is op te merken dat de vestigingsplannen onlosmakelijk verbonden zijn
met de (systematiek en de berekening van) de doordecentralisatie. Het eventueel
niet kiezen voor doordecentralisatie heeft als gevolg dat de gemeente moet
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terugvallen op de oude systematiek (reageren op ingediende aanvragen) en ook
vanuit een gewijzigde financiële situatie wellicht andere keuzes zal moeten maken.

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
In de planning van het vervolg van het proces zijn diverse informatie- en
communicatie ogenblikken ingebouwd, zowel met en tussen schoolbesturen, de raden
van toezicht, commissie en raad en intern met de betrokken gemeentelijke
disciplines. Wij praten u bij tijdens de eerstvolgende informatieve bijeenkomst op
24 november a.s. tijdens een raadscommissie.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Er is sprake van een zorgvuldig proces. Het inzicht in alle aspecten van
doordecentralisatie groeit. Het is zowel een kennistraject, wij, gemeente en
schoolbesturen moeten ons veel zaken eigen maken. Schoolbesturen gaan een
verantwoordelijkheid dragen die ze nu niet hebben. De gemeente moet op sommige
vraagstukken leren loslaten. In gezamenlijkheid en werkend aan wederzijds
vertrouwen lopen gemeente en schoolbesturen dit traject.
Deze aspecten zijn naast de uitwerking inhoudelijke, financiële en technische vragen
verweven in de aanpak die leidt tot een eindrapportage waarop zowel de
gemeenteraad als de schoolbesturen hun besluitvorming kunnen baseren.
De planning is dat het eindrapport op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd zodat de
besluitvorming eind 2016 kan plaatsvinden. De beoogde ingangsdatum van de
doordecentralisatie ligt op 1 januari 2017.
Bijlagen

1. Intentieverklaring
2. Overzicht resultaten vestigingsplan
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Het college van Burgemeester en ~houders
de secretaris
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M.M. van der Kraan
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