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Samenvatting
Eind 2015 is een aanzet voor een gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting ontwikkeld en met de
schoolbesturen besproken.
Het stuk bevat de visie op de wijze waarop de problemen in de onderwijshuisvesting aangepakt
moeten worden. De vraagstukken van behoud van onderwijsaanbod in kleine kernen, bestrijding van
leegstand van schoolgebouwen en vernieuwing van het verouderde gebouwenbestand staan hierin
centraal. De aanzet is eerder besproken in de politieke markt van februari 2016 en daarna met de
schoolbesturen. In deze definitieve visie zijn de resultaten van het overleg verwerkt.
De visie is uitgangspunt geweest voor de gemeentelijke opstelling bij de totstandkoming van het
Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) en is daarin verwerkt.

Beschrijving
Inleiding
De krimp van het aantal inwoners, waarmee Steenwijkerland geconfronteerd wordt, heeft ook
gevolgen voor het onderwijs. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van het
onderwijs.
Om die reden is in 2015 begonnen met de ontwikkeling van een visie op onderwijshuisvesting.
Voorstel
De Visie onderwijshuisvesting gemeente Steenwijkerland vast te stellen.

Argumenten
In de aanzet is een analyse gemaakt van de belangrijkste onderwerpen in de onderwijshuisvesting.
Het gaat om de daling van leerlingenaantallen, de veroudering van de onderwijsgebouwen, het
behoud van onderwijsvoorzieningen in de kleine kernen en de inhoudelijke ontwikkelingen in het
onderwijs en jeugdbeleid. Ook is aandacht besteed aan duurzaamheid
Op basis van de analyse is een inhoudelijke lijn uitgezet. Wij verwijzen naar het stuk voor een
overzicht van de beleidsuitgangspunten.
De eerdere aanzet tot een visie onderwijshuisvesting is na bespreking in de raad als advies A met de
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schoolbesturen gedeeld. De schoolbesturen konden op grote lijnen instemmen met het stuk, maar
hadden op onderdelen een andere visie. Ze konden bijvoorbeeld de uitspraken over kleine scholen in
de visie niet onverkort onderschrijven en wezen op hun eigen verantwoordelijkheid bij de vraag of
kleine scholen in stand gehouden moeten worden.
Om aan deze verschillen in opvattingen recht te doen geeft het stuk de visie van de gemeente weer.
De reacties van de schoolbesturen zijn in een laatste hoofdstuk toegevoegd.
Het integraal huisvestingsplan onderwijs is ontwikkeld op basis van deze visie en die van de
schoolbesturen samen.
Kanttekeningen en risico’s
Het veld van de onderwijshuisvesting is sterk in beweging. Over de knelpunten in de wetgeving voert
de VNG overleg met de PO-raad en de VO-raad om met een gezamenlijk standpunt de regering te
benaderen. Deze ontwikkelingen kunnen tot wijzigingen in de wetgeving leiden. Als deze afwijken
van hetgeen in deze visie is opgenomen zullen wij u voorstellen doen tot aanpassing van de visie.
Duurzaamheid en social return
De beleidsuitgangspunten geformuleerd in de visie dragen bij aan duurzaamheid.
Financiële toelichting
Uiteindelijk vindt de visie zijn uitwerking in het integraal huisvestingsplan onderwijs. In het voorstel
over het IHP wordt een overzicht van de financiële gevolgen gegeven.

Participatie en communicatie
De Visie onderwijshuisvesting is besproken met de schoolbesturen.
Uitvoering en planning
De uitvoering van maatregelen worden beschreven in het IHP.

Besluit
Beslispunt 1
De Visie Onderwijshuisvesting Steenwijkerland vast te stellen

Bijlagen
1. Visie onderwijshuisvesting 2017.pdf
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