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Voorgesteld raadsbesluit

Onderstaande suggesties en aanbevelingen uit het rapport over te nemen en het college te
verzoeken deze mee te nemen bij de verdere uitvoering en ontwikkeling van beleid met
betrekking tot onderwijshuisvesting en de raad hiervan op de hoogte te houden.
Suggesties en aanbevelingen:
o Anticipeer op de dalende leerlingaantallen en op veranderende (ruimte)behoeften in
aanverwante beleidsvelden als zorg, welzijn en sport. In dit verband ligt de klemtoon
niet zozeer op het nog meer effectief en efficiënt inzetten van middelen, maar ligt de
klemtoon op het zorgdragen dat de huidige situatie in de toekomst niet substantieel
minder effectief en efficiënt wordt.
o Stel in gezamenlijkheid met de onderwijspartners beleid op ten aanzien van het
voorkomen en wegnemen van leegstand in relatie tot afspraken over medegebruik en
verhuur.
o Koppel bij de aanpak van onderwijs huisvestingsvraagstukken ook gerelateerde
beleids-thema’s zoals:
 leegstand van ander maatschappelijk vastgoed;
 de wens van multifunctionele accommodaties;
 de implementatie van Passend Onderwijs;
 taakuitbreiding van de gemeente in het sociale domein.
o Treed meer kaderstellend op inzake de investering met betrekking tot ‘versterkt VMBO’.
Geconstateerd wordt dat de kans aanwezig is dat plannen hiertoe vanuit het veld niet
geheel aansluiten bij de keuze van de Raad voor inzetten op ‘versterkt VMBO’. Het
devies is om nader met de betrokken onderwijspartij(en) in contact te treden over
wensen, eisen en verwachtingen.
o Monitor intensief en met regelmaat de mate waarin de uitvoering van het Masterplan
planningtechnisch en financieel gelijk loopt met hoe dat destijds is opgenomen én
financieel vertaald was.
o Stel de resultaten van monitoring (zoals bovenstaand benoemd) beschikbaar aan de
Raad. Stel daarbij ook de analyse op de monitoringsgegevens ter beschikking.
o Bouw meer prikkels in het systeem van beleidsvoering in, waardoor schoolbesturen
(nog) meer gestimuleerd worden om samenwerking aan te gaan met anderen en/of
hun activiteiten te clusteren. Dit komt de effectiviteit van het gebruik van vastgoed ten
goede en leidt daardoor uiteindelijk een meer efficiënte inzet van middelen.
o Het vigerende Masterplan reikt tot 2017. Veel projecten zijn in uitvoering of reeds
afgerond. Stel een geactualiseerd Masterplan op als College (wellicht het nieuwe
College na de eerstkomende verkiezingen in maart 2014). Dit geactualiseerde plan kan
beter ingaan op actuele onderwijs ontwikkelingen zoals huisvestingsconsequenties
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vanuit het thema Passend Onderwijs. Gepleit wordt om niet het jaar 2017 af te wachten
om een discussie op te starten (met maatschappelijke partners en aanverwante
beleidsvelden) over het aanpakken van voorliggende maatschappelijke vraagstukken in
Velsen, maar daar binnenkort al over in gesprek te treden. Onderwijs en
onderwijshuisvesting kan binnen dit maatschappelijke vraagstuk een belangrijke rol
spelen.
Samenvatting

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft bureau ICS
Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar onderwijshuisvesting en schoolgebouwen in Velsen.
In het onderzoek stond de hoofdvraag ‘Resulteert de wijze waarop de gemeente Velsen op dit
moment omgaat met de onderwijshuisvesting in de meest effectieve en efficiënte inzet van
middelen’ centraal.
De hoofdvraag is de samenvatting van de volgende vier deelvragen:
1. Beleid; Welk beleid ligt er in de gemeente Velsen aan onderwijshuisvesting ten
grondslag, wat houdt de gemeente aan als aanvaardbaar kwalitatief en kwantitatief
niveau, op welke wijze wordt de gemeenteraad geïnformeerd en welke sturings- en
beheersingsmiddelen staan hem ter beschikking?
2. Financiën; Vindt de besteding van gemeentelijke middelen ten behoeve van onderwijshuisvesting rechtmatig en doeltreffend plaats en hoe houdt de gemeente hierop
toezicht?
3. Resultaat; Is het huisvestingsniveau op een aanvaardbaar kwalitatief en kwantitatief
niveau en in welke mate zijn de betrokken partijen hierover (on)tevreden?
4. Suggesties en aanbevelingen; Welke maatregelen kunnen de effectiviteit en efficiency
van de inzet van middelen voor de huisvesting van scholen in Velsen vergroten?
De Rekenkamercommissie is van mening dat het rapport een helder beeld geeft van de
kwaliteit van de huidige onderwijshuisvesting en het onderhoud van schoolgebouwen. De wijze
waarop de gemeente Velsen haar middelen inzet wordt als effectief en efficiënt
gekenschetst. Er zijn een aantal facetten aanwijsbaar waarop verbetering wel mogelijk is, deze
worden samengevat bij de suggesties en aanbevelingen.
Aanleiding

Het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie
Programma

4 Jeugd en Educatie
Kader

N.v.t.
Beoogd doel en effect van het besluit

De rekenkamercommissie meent dat de aanbevelingen een positieve en constructieve
bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onderwijshuisvesting en schoolgebouwen in
Velsen.
Directe maatschappelijke consequenties

Geen directe maatschappelijke consequenties vanuit het rapport.
Argumenten

Inspraak, participatie etc.

Diverse organisaties zijn bij het onderzoek geïnterviewd.
Alternatieven

N.v.t.
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Risico’s

N.v.t.
Financiële consequenties

N.v.t.
Uitvoering van besluit

N.v.t.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Rekenkamerrapport “Onderwijshuisvesting en schoolgebouwen”

De Rekenkamercommissie Velsen,

De secretaris,

De voorzitter van de Rekenkamercommissie,

A.F.K. Klinkenberg

J.E. van der Boon
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