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154

    

Onderwerp: RKC-rapport Onderzoek naar beleid en investeringen omtrent 
                            schoolgebouwen d.d. 15 november 2021
Inhoud:

De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d. 17 februari 2022
gezien het raadsvoorstel nr. Z/21/058877/289440
 

Overwegende dat:
a. Uit het door de raad vastgestelde IHP blijkt dat in de komende jaren vervangende 

huisvesting voor drie scholen noodzakelijk is;

Constaterende dat:
a. De gemeente Voorschoten een wettelijke zorgplicht heeft voor onderwijshuisvesting;
b. De gemeente Voorschoten voor de uitvoering van deze zorgplicht op jaarbasis circa 1 

miljoen euro in de algemene uitkering ontvangt (zie blz. 57 van het RKC-rapport over 
onderzoek naar beleid en investeringen omtrent scholenbouw);

c. De raad op 14 mei 2020 én ook op basis van raadpleegbrief 5 d.d. 20 januari 2022 
(aangaande de toepassing van amendement 144) heeft besloten dat de scholenbouw in 
Voorschoten een apart traject volgt;

Van mening dat;
a. (Niet geoormerkte) middelen voor onderwijshuisvesting nu voor andere taken kunnen 

worden ingezet hetgeen de uitvoering van de zorgplicht ten aanzien van 
onderwijshuisvesting onder druk zet;

b. De gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting met zich 
meebrengt dat voor vervangende nieuwbouw een reserve in de begroting zou moeten 
worden opgenomen zodat aan de zorgplicht adequaat uitvoering kan worden gegeven;

c. De uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting  niet 
afhankelijk zou moeten zijn van zogenaamde alternatieve kostendragers.
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In het voorgestelde besluit onder nummer  nr. Z/21/058877/289440 de volgende 
beslispunten toe te voegen:

1. In de begroting 2023 en verder een reserve onderwijshuisvesting in te stellen waaruit 
de kapitaallasten voor nieuwbouw kunnen worden gedekt. 

2. Bij de kadernota 2023 een besluit te nemen over de (omvang van de) voeding van de 
reserve onderwijshuisvesting;

Ondertekening en naam:
CDA Voorschoten, Mark van Oostrum
GL Voorschoten, Albert Deuzeman
D66 Voorschoten, Adriaan Andringa
PvdA Voorschoten, Ad de Graaf
Voorschoten Sterk, Marleen Persoon
ONS Voorschoten, Hans van der Elst

Aantekening griffier:


