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Aan de gemeenteraad,
1. Inleiding
In september 2008 en aanvullend daarop in januari 2009 heeft de rekenkamer een onderzoek
uitgevoerd naar de wijze waarop het beleid voor onderwijshuisvesting binnen Hilversum is uitgevoerd.
Naar aanleiding daarvan heeft de rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan. De door de raad
overgenomen aanbevelingen hebben vervolgens geleid tot een opdracht aan het college van
burgemeester en wethouders om een verbeterplan te maken. Het college van burgemeester en
wethouders heeft naar aanleiding van deze opdracht een Plan van aanpak Onderwijshuisvesting
voorgelegd aan de raad. Het is nu vier en een half jaar geleden dat de raad het Plan van aanpak
Onderwijshuisvesting goedkeurde. De rekenkamer acht de tijd rijp om te bezien of en in hoeverre de
voornemens uit het Plan van aanpak Onderwijshuisvesting daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Daarnaast
wil de rekenkamer ook inzicht krijgen in hoeverre de doorgevoerde maatregelen tot de beoogde
verbeteringen hebben geleid.
In de nabije toekomst wordt de taak voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen in het primair
onderwijs van gemeenten overgeheveld naar de schoolbesturen. Bij deze taakoverdracht is ook de
overdracht van de bijbehorende middelen inbegrepen. Anticiperend op deze wetswijziging heeft de
rekenkamer ook gekeken naar de initiatieven die het college ter voorbereiding op deze taakoverdracht
heeft genomen.

2. Samenvatting van het voorstel
De rekenkamer komt op grond van haar onderzoek tot de volgende conclusies:
1. De aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek zijn grotendeels overgenomen en
worden toegepast. Een aantal aanbevelingen is echter nog niet overgenomen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de aanbeveling om een projectadministratie in te richten voor het meerjarige
onderwijshuisvestingsprogramma.
2. De doorgevoerde verbeteringen hebben tot een betere administratieve beheersing van de
onderwijshuisvesting geleid. Er is een duidelijker samenhang tussen beleid, planning en
begroting, en uitvoering en realisatie. Onverwachte en onverklaarde overschrijdingen kunnen
daardoor – anders dan in het verleden – worden voorkomen of toegelicht.
3. De doorgevoerde verbeteringen hebben tot een betere informatievoorziening aan de raad
geleid. De rapportages aan de raad zijn veel inzichtelijker dan ten tijde van het vorige
onderzoek en geven ook informatie over bijvoorbeeld de realisatie van investeringskredieten,
risico’s en een toelichting op afwijkingen tussen planning, begroting en realisatie.
4. Alle vragen uit het eerdere onderzoek in 2008 en 2009, die toen niet beantwoord konden
worden, zijn op basis van de huidige informatievoorziening wel te beantwoorden. Op basis
van de huidige informatievoorziening stelt de rekenkamer vast dat 86% van het meerjaren
investeringsbudget 2010 tot en met 2012 is besteed. Ten tijde van het vorige onderzoek was
het nog onmogelijk om op basis van de toen beschikbare informatie dit percentage vast te
stellen.
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5. Het toegezegde inverdieneffect van 10% is deels gerealiseerd en wordt deels ingevuld met nog
te realiseren opbrengsten uit grondverkopen.
6. De gemeente is in voorbereiding op de overdracht van taken voor het buitenonderhoud van
schoolgebouwen in het primair onderwijs alvast in overleg met de schoolbesturen. Verder
heeft de gemeente nog geen initiatieven op dit punt ontplooid.
De Rekenkamer komt op basis van bovenstaande conclusies tot de volgende aanbevelingen voor het
college:
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.
2. Zorg voor een blijvende administratieve beheersing van onderwijshuisvesting en goede
informatievoorziening aan de raad over onderwijshuisvesting.
3. Breng de gevolgen (zowel financieel als beleidsmatig) van de overdracht van het
buitenonderhoud aan schoolbesturen van primair onderwijs in kaart.
Daarnaast doet de Rekenkamer de volgende aanbevelingen aan de raad:
1. Vraag het college om uitvoering te geven aan bovenstaande aanbevelingen.
2. Laat u over de uitwerking daarvan informeren bijvoorbeeld bij het vaststellen van een nieuw
huisvestingsplan onderwijshuisvesting of bij eventuele aanpassingen van het bestaande plan.

De Rekenkamer Hilversum verzoekt u in te stemmen met het eindrapport van het nazorgonderzoek
naar onderwijshuisvesting van oktober 2014 en de conclusies en aanbevelingen daaruit over te nemen.

Namens de Rekenkamer Hilversum,

dr. V.M.C. van Geen, voorzitter

De commissie Samenleving heeft op 26 november 2014 advies uitgebracht. Alle fracties adviseren de
raad positief.
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Hilversum,
Gelezen het voorstel van de Rekenkamer Hilversum d.d. 22 oktober 2014 ;
BESLUIT:
In te stemmen met het eindrapport van de Rekenkamer Hilversum van het nazorgonderzoek naar
onderwijshuisvesting van oktober 2014 en de conclusies en aanbevelingen daaruit over te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 10 december 2014,
de griffier,
de voorzitter,

A.E.M. Randsdorp, a.i.

Gb14.106

P.I. Broertjes

3

