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Datum
26 november 2018
Steller vragen
CDA-fractie, M. van Oostrum
Over agendapunt

Cie M&S 29 nov. 2018 agendapunt; Startnotitie IHP

Naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘startnotitie IHP’ heeft de CDA-fractie de volgende
vragen:
1. Op blz. 3 van de startnotitie wordt aangegeven dat punten van aandacht binnen de
discussie met het onderwijs ‘de wijze van financiering van noodzakelijke voorzieningen
met eventuele kostendragers zijn’.
Vraag

1a:

wat

zijn

in

deze

mogelijke

kostendragers

voor

investeringen

in

onderwijshuisvesting?
Een voorbeeld daarvan is het realiseren van woningen boven een school.
Vraag 1b: het college geeft aan het IHP in het najaar 2019 af te ronden en voor te leggen
aan de raad. Heeft het college alsdan ook de dekking uit mogelijke kostendragers
geconcretiseerd?
Dit is afhankelijk van de planning voor een bepaalde voorziening, maar het is niet de
verwachting dat in die tijdsspanne dekking uit mogelijke kostendragers is gerealiseerd.
2. Onder stap 5 op blz. 4 van de startnotitie is vermeld dat in deze stap een
meerjarenperspectief

met een

overzicht van

de

benodigde

investeringen

en

prioriteringen wordt gegenereerd.
Vraag 2a: omvat deze stap in het betreffende overzicht van investeringen ook de wijze
van dekking van die investeringen aan?
De meerjarige dekking zal onderdeel uitmaken van de regulier P&C-cyclus. De dekking
van investeringen zal gevonden moeten worden binnen het investeringsplafond.
3. Gemeenten ontvangen of ontvingen in de algemene uitkering een bedrag per leerling
voor dekking van lasten onderwijshuisvesting.
Vraag 3a: Is dat nog steeds zo? Zo ja, om welk bedrag per leerling gaat het?
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Ja, de gemeente ontvangt een ongeoormerkt bedrag voor onderwijshuisvesting uit het
gemeentefonds. Het is niet mogelijk om dit op korte termijn uit te rekenen, maar hieraan
zal in het IHP aandacht worden besteed.
Vraag 3b: op blz. 228 van de begroting 2019 staan onder regel 15j en 15k (respectievelijk
leerlingen met een gewicht 0.3 en 1.2) negatieve bedragen als inkomsten in de algemene
uitkering. Waarom zijn deze bedragen negatief?
Miv 2019 worden de integreerbare onderdelen van het Sociaal Domein overgeheveld naar
de reguliere algemene uitkering. De berekening van de integratie-uitkeringen voor het
Sociaal Domein is altijd afwijkend geweest van die van de reguliere uitkering, deze had
eigen maatstaven die ook negatief konden zijn. Voorheen waren deze maatstaven eigenlijk
onzichtbaar. De overheveling maakt alle onderdelen/maatstaven nu miv 2019 dus apart
zichtbaar. In de uitkering voor het integreerbare deel van het sociaal Domein vindt dus voor
Voorschoten een korting plaats ter grootte van de in de bijlage genoemde bedragen. Dit is
een korting die voor alle gemeenten van toepassing is (afhankelijk van het aantal
basisonderwijsleerlingen)
4. Voorschoten heeft recentelijk aanzienlijke investeringen gedaan in nieuwe scholen.
Vraag 4a: heeft Voorschoten een egalisatiereserve onderwijshuisvesting? Zo ja; hoe wordt
deze gevoed?
Nee.

Zo ja; Zijn de kapitaallasten van de nieuwbouwscholen hieruit gedekt?
Zo nee; Hoe zijn de kapitaallasten van deze investeringen dan wel gedekt?
De kapitaallasten worden gedekt via exploitatie en hier staat dus geen reservedekking
tegenover.

5. Vallen investeringen in onderwijshuisvesting onder het investeringsplafond?
Ja.
6. Recentelijk is de voorziening groot onderhoud overgeheveld van de gemeente naar
schoolbesturen. Het onderwijs is thans verantwoordelijk voor groot onderhoud, de
gemeente voor uitbreiding en vervangende nieuwbouw. Er is echter een verband, of, zo
u wilt, een gat tussen groot onderhoud en nieuwbouw, dat is grootschalige renovatie.
Als het onderwijs voor eigen rekening renoveert dan zijn de gemeentelijk kosten voor
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nieuwbouw lager. Onderwijswetgeving kent echter geen voorziening als renovatie. Het
is daarom belangrijk dat gemeente en onderwijs goede afspraken maken over de
gemeenschappelijke fin. bijdragen in renovaties.
Vraag 6a: Worden dergelijke afspraken, over renovatie, opgenomen in het IHP?
Ja, zeker met het oog op het voorstel van de VNG en PO-Raad aan de minister om renovatie
als voorziening in de wet (en dus ook de verordening) op te nemen. Het is de verwachting dat
renovatie binnen enkele jaren een verantwoordelijkheid van de gemeente wordt.
7. Investeringen in onderwijshuisvestingen vallen onder de wettelijke zorgplicht van de
gemeente. Deze investeringen hebben daarom prioriteit boven niet-wettelijke taken.
Naar verwachting worden in de kadernota 2020 – voorjaar 2019 - besluiten genomen
over niet-wettelijke taken zoals investeringen in de filmzaal en de exploitatiebijdrage
t.b.v. het zwembad. Besluitvorming over de wettelijke taak onderwijshuisvesting volgt
echter pas in het najaar 2019. Daarmee loopt Voorschoten een risico in die zin dat er
mogelijk relatief veel geld gaat naar niet-wettelijke taken met als gevolg dat er
minder of geen geld beschikbaar is voor wettelijke taken. Hoe gaat het college om
met dit faseverschil c.q. deze afweging?
Bij de behandeling van de kadernota maakt de Raad een integrale afweging. De
investeringen uit het IHP zullen op z’n vroegst effect hebben op de begroting
2021(kapitaallasten drukken pas op de exploitatie na afsluiten van de investering). Het
afwegingsmoment bij de kadernota 2020 zal wel worden benut om rekening te houden met
het financieel meerjarenperspectief.

8. Bij behandeling van de kadernota 2019 heeft het CDA het college bij motie opgeroepen
de (voor Voorschoten nieuwe) middelen voor voorschoolse educatie op te nemen in de
begroting 2019 en de raad in het voorjaar van 2019 een nota over voorschoolse
educatie voor te leggen. Deze motie heeft uw college destijds als overbodig
aangemerkt. Inmiddels zijn de betreffende middelen als structurele doeluitkering
opgenomen in de algemene uitkering 2019 (oplopend tot 75 k in 2022, zie blz. 228).
Wanneer ziet de raad het beleid voorschoolse educatie alsnog tegemoet?
In het kader van de nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid gemeenten wordt er
momenteel samen met het veld een nieuw beleidskader, kwaliteitskader en subsidieregeling
ontwikkeld. In het eerste kwartaal van 2019 ziet de Raad dit tegemoet.
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Toelichting (indien nodig):

