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Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek
Onderwijshuisvesting in Hilversum
Geachte Rekenkamer,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het rapport van de Rekenkamer
“Onderwijshuisvesting in Hilversum, een nazorgonderzoek”. Wij zijn verheugd dat de Rekenkamer
constateert dat de verbeteringen, die zijn doorgevoerd na het Rekenkamer onderzoek uit 2008 en het
aanvullend onderzoek uit 2009, hebben geleid een betere beheersing van de onderwijshuisvesting in
Hilversum. Wij nemen uw nieuwe aanbevelingen, die u doet in het nazorgonderzoek, zonder meer over en
zullen hieronder op uw aanbevelingen ingaan.
Aanbeveling 1
Zorg voor de nodige aanpassingen in werk- en administratieve processen en rapportages, passend
bij een verdere professionalisering van de projectadministratie en een projectmatige aanpak.
Zoals u ook constateert in uw rapport, wordt er aan het vastleggen van de werkprocessen in de
Onderwijshuisvesting nog gewerkt. Het onderwijshuisvestingshandboek is in de maak, een concept is
reeds opgesteld, hierin worden alle processen van de onderwijshuisvestingszaken beschreven. Het
handboek wordt een levend document, omdat er voortdurend veranderingen of verbeteringen kunnen
plaatsvinden. Wij zijn voornemens om tegen het eind van het jaar de volgende versie van het handboek
gereed te hebben.
Aanbeveling 2
Zorg voor een blijvende administratie beheersing van onderwijshuisvesting en goede
informatievoorziening aan de raad over onderwijshuisvesting
Nu is al mogelijk om de stand van zaken per project of van de budgetten op ieder moment inzichtelijk te
maken. De verbinding met de systemen wordt echter nog handmatig gelegd. Dit wordt makkelijker in de
nabije toekomst. Door de invoering van digitale systemen, Principal Toolbox en Qlickview, kan
binnenkort op ieder gewenst moment de stand van zaken per project of de stand van zaken van de
budgetten bekeken kunnen worden. Onderdeel van het hierboven genoemde handboek
onderwijshuisvesting is ook een beschrijving van de wijze waarop over de stand van zaken gerapporteerd
zal worden aan het management, het college en de raad.
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Aanbeveling 3
Breng de gevolgen (zowel financieel als beleidsmatig) van de overdracht van het buitenonderhoud
aan schoolbesturen van primair onderwijs in kaart.
De financiële gevolgen van de overdracht van het buitenonderhoud aan schoolbesturen zijn in grote lijnen
al in de begroting verwerkt, naar aanleiding van een collegevoorstel hierover in augustus 2013. Ten tijde
van dit voorstel waren echter nog niet alle gevolgen in beeld. Zo blijft het onderhoud van de gymzalen in
tegenstelling tot wat er eerst gedacht werd, een gemeentelijke taak en ontvangt de gemeente hier ook
middelen voor in de algemene uitkering. Bovendien kunnen de gevolgen voor schoolbesturen met veel
oude schoolgebouwen groter zijn dan voor de schoolbesturen die net een nieuw schoolgebouw hebben
gekregen. Op dit moment wordt de tweede bijeenkomst met de schoolbesturen over dit onderwerp
voorbereid, deze is gepland in november. Tijdens deze bijeenkomst zullen de gevolgen verder besproken
en in kaart gebracht worden. Schoolbesturen hebben immers zelf in deze ontwikkeling ook een grote rol.
We volgen hierbij het landelijke advies en voorlichtingstraject dat door Ruimte-OK in opdracht van het
Ministerie van OCW opgesteld en uitgevoerd wordt.
Tenslotte
Wij willen de Rekenkamer bedanken voor het zorgvuldige onderzoek, de input en aanbevelingen en de
prettige samenwerking met de betreffende ambtenaren. Wij blijven werken aan verdere professionalisering
van de processen in de onderwijshuisvesting in Hilversum en een goede informatievoorziening aan de
raad.
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