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.Onderwerp bestuurlijke reactie op concept rapport onderwijshuisvesting

Geachte commissie,
Het college heeft met belangstelling kennisgenomen van uw onderzoek naar
onderwijshuisvesting, uw conclusies en aanbevelingen.
Reactie op de conclusies
Het college herkent de situatie zoals beschreven in het rapport en de conclusies. Met
name echter waar de rekenkamercommissie concludeert dat gemeente en
schoolbesturen een grote financiële opgave hebben is een waarschuwing voor te
hoog gespannen verwachtingen op zijn plaats. Zowel gemeenten als schoolbesturen
zijn voor hun inkomsten in hoge mate afhankelijk van de Rijksoverheid. De financiële
middelen die vanuit de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld zijn op dit moment
te laag om alle ambities te verwezenlijken. Het blijft dus zaak om binnen deze kaders
in goed overleg met de schoolbesturen de juiste prioriteiten te stellen.
Reactie op de aanbevelingen
Met betrekking tot de eerste aanbeveling van de commissie heeft in de
meerjarenplanning van investeringen de prijsontwikkeling volop onze aandacht. De
investeringen worden jaarlijks geïndexeerd o.b.v. de indexeringssystematiek van de
VNG.
Ondanks dat zien wij recent een zeer onvoorspelbare prijsontwikkeling. Op
projectniveau zal de raad altijd een kredietaanvraag ontvangen die voor het actuele
project in voldoende middelen voorziet.
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De overige drie aanbevelingen nemen wij over:
-Wij hebben en houden goed contact met onze schoolbesturen, waarbij lokale
expertise wordt gedeeld en ook de landelijke kennisbronnen worden gemonitord.
-Bij de actualisatie van de IHP’s voor VO en PO wordt speciale aandacht besteed aan
de mogelijke verbeteringen van het binnenklimaat.
-Ook de route naar duurzame schoolgebouwen zal bij de actualisatie in de IHP’s
worden opgenomen. Wij wijzen in dit verband op de reeds gevormde
bestemmingsreserve duurzaamheid, waarin een aanzienlijk deel is bestemd voor
duurzame schoolgebouwen.
Wij zien uw definitieve rapportage met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
/signature1/
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