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Huisvestingsplan Onderwijs (ap. 6 voorb. verg. 20 januari 2022)
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19 januari 2022

Vragen van de fractie van WaterlandNatuurlijk aan het college van burgemeester en wethouders
(ingezonden op 16 januari 2022) en beantwoording daarvan door het college van burgemeester en
wethouders.

Vraag 1
Wat kan er van ambitieniveau 2 ( in voorzieningen en in geld ) niet worden uitgevoerd, nu het college
in Paragraaf 1.2 & 1.3 schrijft “in verregaande mate”, maar verderop in de financiële toelichting dat
voorbehoud ontbreekt?
Antwoord 1
Als de bouwkosten harder stijgen dan de indexering van het gemeentefonds kan een situatie
ontstaan waarbij er van ambitieniveau 2 een voorziening niet of pas veel later dan gepland kan
worden uitgevoerd. Vermoedelijk komt een voorziening in de huisvesting voor De Binnendijk dan in
het gedrang. In die situatie komen college en raad voor de keuze te staan om extra geld te
investeren, de voorziening later uit te laten voeren of de voorziening te laten vervallen.
Vraag 2
Wanneer en waarom voorziet het college een volgende wijziging van het huisvestingsplan?
Antwoord 2
Het college voorziet een wijziging van het huisvestingsplan op het moment dat de wetswijziging of
nieuwe leerlingprognoses hier aanleiding toe geven. Daarnaast wordt elke 4 jaar gestreefd naar een
actualisatie in verband met de meerjarenbegroting.
Vraag 3
a. Waar gaan de genoemde “eventuele financiële uitwerkingen” over en wat is daar
“eventueel” aan ?
b. Is er nog verhoging van de benodigde bedragen te verwachten door die “uitwerkingen”?
Antwoord 3
a. Als de raad anders besluit dan het college heeft voorgesteld dan volgen er andere financiële
uitwerkingen.
b. Nee, behalve het al eerder genoemde risico dat de bouwkosten harder stijgen dan de
indexering van het gemeentefonds.

Vraag 4
Hoe luidt in gewoon Nederlands punt 1.4. van de collegetoelichting (192-136)?
Antwoord 4
Het aantal leerlingen op 1 oktober 2019 wordt bepalend voor de toekenning van aanvragen voor
eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket. De uitwerking ervan wordt in de verordening
geregeld.
Vraag 5
Er is sprake van een “inzet”. Wat is daarmee bedoeld: de aanpak van de gemeente als nu te besluiten
of een “inzet” voor het kennelijk nog niet gevoerde bestuurlijke overleg ?
Antwoord 5
Met ‘inzet’ wordt bedoeld de aanpak van de gemeente zoals die nu ter besluitvorming voorligt.
Vraag 6
Waarom vond er nog geen bestuurlijk overleg plaats?
Antwoord 6
Op 28 oktober 2021 is er overleg geweest met de (gemandateerde) huisvestingsmedewerkers van de
schoolbesturen.
Vraag 7
Heeft het college inzicht in de “spaarpotten” van de schoolbesturen, nu landelijk bekend is, dat die
vaak aanzienlijk zijn en tot stand kwamen door overheidsfinanciering? Hoe zit dat bij de in Waterland
optredende besturen?
Antwoord 7
Ja, het college heeft in principe inzicht in de middelen van de schoolbesturen. Voor OPSPOOR geldt
dat zij de jaarrekening en het bestuursverslag ter kennisname aan de gemeenteraad verstuurt. De
jaarverslagen en jaarrekeningen van de overige schoolbesturen zijn openbaar. Hierbij moet
opgemerkt worden dat schoolbesturen deze rijksmiddelen alleen in mogen zetten voor onderhoud of
investeringen in duurzaamheidsmaatregelen die hoger zijn dan de wettelijke eisen.

