REKENKAMER HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

PERSBERICHT

5 november 2014

Betere controle op onderwijshuisvesting in Hilversum
Rekenkameronderzoek leidt tot betere controlemogelijkheden voor gemeenteraad op besteding budget
voor onderwijshuisvesting.
Administratie en informatievoorziening sterk verbeterd
De rekenkamer komt tot de conclusie dat de administratie sinds het vorige rekenkameronderzoek sterk
is verbeterd. Het is nu veel duidelijker hoeveel geld van het totale budget is uitgegeven en waarvoor.
Onverwachte en onverklaarde overschrijdingen van het budget kunnen – anders dan in het verleden –
worden voorkomen en de toelichting is sterk verbeterd. Ook is de informatievoorziening aan de raad
sterk verbeterd.
Gevolgen nieuwe wetgeving
De rekenkamer beveelt aan de projectadministratie verder te professionaliseren. Ook kijkt de
rekenkamer vooruit naar de gevolgen van nieuwe wetgeving. Vanaf volgend jaar worden de
schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun
schoolgebouwen. Deze verantwoordelijkheid en het geld daarvoor worden van de gemeente
overgedragen aan de schoolbesturen in het primair onderwijs, net zoals dat al eerder al het geval was
bij het buitenonderhoud van scholen in het voortgezet onderwijs. De rekenkamer beveelt aan om de
gevolgen van deze wetswijziging samen met de schoolbesturen in het primair onderwijs in kaart te
brengen en zo nodig afspraken te maken of maatregelen te treffen zodat het noodzakelijke onderhoud
ook in de toekomst tegen redelijke kosten wordt uitgevoerd.
Eerder onderzoek
De Rekenkamer Hilversum heeft in 2009 onderzoek gedaan naar de besteding van gelden voor
onderwijshuisvesting in Hilversum. Uit dit onderzoek bleek dat het voor de gemeenteraad volstrekt
onduidelijk was hoe het met het onderhoud, nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen in
Hilversum was gesteld. Ook was onduidelijk hoeveel geld er in totaal aan onderwijshuisvesting werd
uitgegeven en of er nog (meer) geld bij moest. Het college beloofde beterschap en zou een plan
maken om het mogelijk te maken voor de raad om de uitgaven en resultaten op het gebied van
onderwijsvesting beter te controleren. Nu, vier en een half jaar later, heeft de rekenkamer onderzocht
of het beloofde plan is uitgevoerd en tot welke verbeteringen dit plan heeft geleid.

*Einde bericht*
Noot voor de redactie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad op 24 november 2011.
Taak van de rekenkamer is erop toe te zien dat het gemeentelijke beleid rechtmatig, doelmatig en
doeltreffend is. De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een
ambtelijk secretaris.
Nadere informatie Dorien Verloop, secretaris rekenkamercommissie, bereikbaar op maandag,
woensdagochtend en donderdag 035-6292921, d.verloop@hilversum.nl,
http://www.hilversum.nl/Politiek/De_Rekenkamer

