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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit
I. kennis te nemen van het rapport 'onderhoud van een concept' over het onderhoud van de
Vensterscholen
II. de volgende aanbevelingen nav het rapport over te nemen en het college van B&W opdracht te geven
om over de voortgang van de implementatie te rapporteren via de voortgangsrapportages:
1. Werk aan een eenduidige uitleg van het concept Vensterschool, in de eerste plaats binnen de gemeente
zelf, en versterk het contact met de schoolbesturen over de invulling van dat concept.
2. Besteed aandacht aan de uitstraling die een Vensterschool, gezien zijn functie, moet hebben als
‘visitekaartje’ binnen de wijk. Die uitstraling is meer dan de staat van onderhoud.
3. Vergroot het bewustzijn dat de gemeente een verantwoordelijkheid draagt voor het meerjarig
onderhoud en de verduurzaming van schoolgebouwen, ook als deze niet in eigendom zijn van de
gemeente.
4. Treed in overleg met de schoolbesturen over de vraag waar de behoeftes en (financiële) mogelijkheden
liggen ten aanzien van het meerjarig onderhoud en de verduurzaming van de Vensterschoolgebouwen.
Op basis daarvan kan een betere inschatting worden gemaakt van benodigde (financiële) middelen voor
de middellange en lange termijn.
5. Kom tot een vaste cyclus van toezicht op het onderhoud van de gebouwen waarvoor de
schoolbesturen verantwoordelijk zijn door (bijvoorbeeld) elke 3 jaar alle scholen te bevragen op financiële
middelen in relatie tot MJOP’s en maatregelen omtrent duurzaamheid. Dat kan een basis zijn om
gezamenlijk de gestelde beleidsdoelen te bereiken.

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het onderhoud van de vensterscholen in
de gemeente. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Metafoor in samenwerking met
bureau Helix. Op basis van dit onderzoek komt de commissie tot een aantal aanbevelingen. Het
voorstel aan de raad is om die aanbevelingen over te nemen. Het onderzoeksrapport ‘Onderhoud
van een concept’ is als bijlage aan dit raadsvoorstel toegevoegd.
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Aanleiding en doel

In het vroege voorjaar van 2019 heeft de Groningse rekenkamer een rondje gemaakt
langs de fracties in de gemeenteraad om onderwerpen voor onderzoek op te halen. Uit de
inventarisatie kwam naar voren dat men zich raadsbreed zorgen maakte over onverwachte
financiële tegenvallers die verband houden met het onderhoud van gemeentelijk vastgoed.
Voor de rekenkamer genoeg reden om dit onderwerp op te pakken en toe te spitsen op een
typisch Gronings fenomeen, namelijk de Vensterscholen.
Kader

nvt
Argumenten en afwegingen

Op grond van het onderzoek komt de Rekenkamer tot de conclusie dat het onderhoud van de
Vensterscholen op orde is, zeker voor de Vensterscholen die in eigendom van de gemeente zijn. Voor de
Vensterscholen die in eigendom zijn van de schoolbesturen zijn de risico’s beperkt. De verduurzaming is
nog niet van de grond gekomen, blijkt uit het onderzoek. Over het project ‘Fris en Duurzaam’ wordt
geconstateerd dat er een ongewenst neveneffect optreedt, namelijk het niet inschakelen van installaties
vanwege te weinig onderhudsbudget. Uit het onderzoek blijkt verder dat over het concept Vensterschool
onduidelijkheid bestaat, binnen de gemeente worden verschillende definities gebruikt van wat een
Vensterschool zou moeten zijn.
Op grond van het onderzoek doet de rekenkamer vijf aanbevelingen die gericht zijn op het verhelderen van
het concept Vensterschool voor alle betrokkenen, op de verantwoordelijkheid van de gemeente ten
aanzien van de \vensterschoolgebouwen, ook al zijn deze in eigendom van de schoolbesturen. Verder
beveelt de Rekenkamer aan om met de schoolbesturen in overleg te treden over de behoeftes en
mogelijkheden van onderhoud en verduurzaming van de schoolgebouwen en periodiek toezicht uit te
oefenen op het onderhoud van de schoolgebouwen.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
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Financiële consequenties
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Overige consequenties
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Vervolg

Wanneer de raad de aanbevelingen overneemt is het (conform bestaande afspraak) aan het college van
B&W om over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen te berichten in de
voortgangsrapportages.
Lange Termijn Agenda

Afgehandeld en naar archief
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Datum
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