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Het Geld

• Nu: Onderwijshuisvesting in begroting 17,5 
mln = ca 85 % van de AU gem.fonds voor ohv

• Nu: AU gemeentefonds ca 21 mln

• Korting 256 mln landelijk = ca 3,5 mln voor 
Groningen vanaf 2015

• Korting wordt in Groningen niet door vertaald 
in beschikbaar budget 2015

• Daarnaast decentralisatie onderhoud PO = ca
1,5 mln – budgettair neutraal



Geld wordt besteed aan

• Dekking kapitaallasten eerder investeringen ca 10 mln

• Verzekeringen, schades, gymnastiekvoorzieningen, 
huur sportvelden, vergoeding OZB, enz – (ca 4,3 mln) 
en 

• 2014: Nieuwe investeringen in (vervangende) 
nieuwbouw, uitbreiding, groot onderhoud, 
duurzaamheid schoolgebouwen PO en VO (ca 3,3 mln)

• Materiële en financiële gelijkstelling

• 2015: Geen groot onderhoud PO meer 



Waar is gemeente voor 

verantwoordelijk
• Nieuwe investeringen in de scholen voor PO, SO en VO = nieuwbouw, 

uitbreiding, gymvoorzieningen, verzekeringen schades (jaarlijkse –i- en 
investeringslasten –s- tlv gemeente)

• Gemeente (fin) verantwoordelijk voor ohv passend bij de omvang van een 
school

• Voert daarover e over mutaties OOGO met schoolbesturen

• Basis gemeentelijke taak geregeld in WPO / WEC en WVO

• Uitwerking in gemeentelijke verordening

• Meerjarenbeeld dmv IHP / portefeuilleplan ohv (periode ca 5 jaar) = 
beleidsinhoudelijk en financieel (grotere en bijzondere projecten)

• Jaarlijkse inversteringsplannen = programma en overzicht ohv = 
beoordeling jaarlijkse aanvragen voor vergoeding obv verordening en IHP 
(regulier investeringniveau ca 8 mln gemiddeld per jaar)

• Fris en Duurzaam (1,4 mln per jaar t/m 2017)

• Juridisch eigendom en/of economisch claim recht



Waarvoor zijn schoolbesturen 

verantwoordelijk

• Exploitatie (verlichting, verwarming, 
schoonmaak), onderhoud en aanpassing

• Zorgen voor goed gebruik en het onderhoud, 
technisch en onderwijsinhoudelijk up to date 
houden van de schoolgebouwen

• Juridisch eigendom (economisch claimrecht ligt 
altijd bij gemeente)

• Rijksvergoeding rechtstreeks in lumpsum – dus 
zonder tussenkomst gemeente

• Geen verschil tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs



Nieuwe ontwikkelingen

• Doordecentralisatie onderhoud aanpassing PO

• Nieuw IHP voor periode 2015-2019

• Aanpassing verordening onderwijshuisvesting

• Landelijke discussie over begrip renovatie binnen 
bekostigingsstelsel – gemeentelijke vertaling: “op naar 
schoolgebouwen van de toekomst”

• Duurzaamheid, de frisse school

• Schaalvergroting (fusies scholen, geconcentreerde huisvesting)

• Krimp in leerlingenaantallen (in de regio – nog niet in Groningen)

• MFA / vensterscholen (gemeente is veelal bouwheer) = meer dan 
huisvesting van scholen alleen – het bouwen van alleen een school 
(schoolbestuur is bouwheer) komt steeds minder voor. 

• Terugtredende (lokale) overheid – landelijke discussie over 
verdergaande doordecentralisatie (PO en VO-raad)



Praktijkvoorbeelden

• Vragen ????????????

• 3 praktijkvoorbeelden:

• Nieuwbouw Borgman-school Ebbingekwartier
(2016/2017)

• Nieuwbouw Tamarisk / MFA de Wijert 
(2015/2016)

• NvhN artikel over uitbreiding Zernike-college 
(2014)


