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Raadscommissies, en de Colleges van B&W
van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest
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Datum: 29 april 2021
Betreft: Start onderzoek naar
onderwijshuisvesting

Geachte leden,
De Rekenkamercommissie start een onderzoek naar onderwijshuisvesting. In oktober
2021 ontvangt u de resultaten.
Doel
Het doel is om inzichtelijk te maken hoe de gemeenten het beleid rondom
onderwijshuisvesting vorm geven. Maar ook welke kosten gepaard gaan met nieuwbouw,
vervanging, beheer en onderhoud ervan.
Aanpak
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voert het onderzoek uit en begint met het
opstellen en uitzetten van vragenlijsten bij de gemeenten.
Daarna vinden verdiepende interviews plaats, onder meer met de wethouders onderwijs.
De interviews bieden inzicht in de onderwijshuisvesting en de afwegingen die worden
gemaakt bij nieuwbouw en vervanging.
Vervolgens worden interviews gehouden met een afvaardiging van de schoolbesturen per
gemeente. Deze interviews zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in de keuzes die
schoolbesturen maken en het financiële beeld van onderhoud van onderwijsgebouwen.
Tijdens de laatste stap analyseert het onderzoeksbureau de overeenkomsten en
verschillen tussen de vier gemeenten en de verschillende schoolbesturen. Hierbij heeft zij
aandacht voor omstandigheden die invloed hebben op de opgaven of het financiële beeld.
Tot slot wordt een marginale toetsing uitgevoerd op de uitgangspunten die gemeenten
hanteren.

Onderzoeksplan 2021-2022
Onderwijshuisvesting werd in mei 2020 genoemd als één van de mogelijke
onderzoeksonderwerpen tijdens het overleg tussen de Rekenkamercommissie en de
klankbordgroep met raadsleden.
Onderwijshuisvesting behoort tot de kapitaalgoederen; één van de vier leidende thema’s
uit het Onderzoeksplan 2021-2022. De komende jaren zullen meer onderzoeken volgen op
het gebied van kapitaalgoederen.
Inzicht
Wij verwachten met ons onderzoek u een beter inzicht te verschaffen in het beleid en de
kosten rondom onderwijshuisvesting. Dit kan de effectiviteit en efficiency van het
gemeentelijk beleid vergroten.
Meer informatie
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de
Rekenkamercommissie, Gerard Lappee (06-13153487, info@rekenkamerwvolv.nl).

Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Dolf Kamermans, voorzitter
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