Bijzondere samenwerking tussen alle schoolbesturen en de
gemeente
Alle 21 schoolbesturen en de gemeente Amersfoort werken
toe naar een nieuwe vorm van samenwerking om de circa
100 schoolgebouwen in de stad te vernieuwen. De
komende 40 jaar komen alle scholen aan de beurt. Het doel
is een duurzaam, prettig en toekomstbestendig leer- en
werkklimaat voor alle leerlingen en medewerkers in het
onderwijs. De afspraken hierover zijn afgerond en worden
nu voorgelegd aan de gemeenteraad en de raden van
toezicht en de medezeggenschapsraden van de scholen.
De schoolgebouwen in Amersfoort hebben een gemiddelde
leeftijd van 50 jaar en zijn de komende 40 jaar aan
vervanging of verbouwing toe. Dit vergt een enorme
investering. Om dit efficiënt te organiseren hebben de
schoolbesturen en het college afspraken voorbereid over een
nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden. Op dit
moment is de gemeente verantwoordelijk voor
onderwijshuisvesting en zijn scholen verantwoordelijk voor
het onderwijs en onderhoud van hun schoolgebouw. In de
nieuwe afspraken draagt de gemeente de uitvoering van de
taken voor onderwijshuisvesting over aan de schoolbesturen;
dit heet doordecentralisatie.
Tevredenheid over afspraken na lang proces
De gesprekken over de nieuwe samenwerking lopen sinds
2014. Alle schoolbesturen en de gemeente hebben hard
gewerkt aan goede afspraken waar iedereen de komende 40
jaar mee vooruit kan.
‘Het mooiste van het hele traject vind ik dat iedereen die
hierbij betrokken was, steeds hetzelfde doel voor ogen had:
goede scholen voor alle leerlingen en docenten in deze stad.
Het maken van de afspraken heeft best even geduurd en het
was niet altijd makkelijk. Dat hoort bij zo’n grote en
ingewikkelde verandering. Daarom ben ik trots op de

afspraken die er nu liggen en heb ik vertrouwen in een goed
vervolg,’ aldus Bertien Houwing, wethouder Onderwijs.
Ook de schoolbesturen zijn tevreden: ‘Uiteindelijk geldt er
voor alle partijen één belang: goed onderwijs in
toekomstbestendige schoolgebouwen voor alle leerlingen in
Amersfoort. Met deze overeenkomst tussen gemeente en
schoolbesturen gaat dat lukken. We zullen de schoolgebouwen
die dat het meest nodig hebben, het eerst vernieuwen.
Daarna volgen binnen 40 jaar alle andere schoolgebouwen in
Amersfoort,’ aldus Harko Boswijk, voorzitter van het
schoolbesturenoverleg.
Investeren in onderwijsgebouwen
In de komende 40 jaar wordt in totaal bijna 400 miljoen euro
geïnvesteerd in de vernieuwing van alle schoolgebouwen in
Amersfoort. Daaraan dragen de schoolbesturen 50 miljoen
euro bij voor duurzaamheidsmaatregelen vanuit hun eigen
materiële budget. De schoolbesturen ontvangen van de
gemeente jaarlijks een bedrag dat oploopt van € 8,5 miljoen
in 2018 tot € 13,2 miljoen per jaar in 2027 en verder.
Loslaten en samenwerken
Deze samenwerking betekent loslaten voor de gemeente,
want die gaat straks niet meer over individuele
vernieuwbouwplannen. De schoolbesturen zullen goed moeten
samenwerken om het geld dat door de gemeente beschikbaar
wordt gesteld, goed en efficiënt in te zetten. Dit doen de
schoolbesturen vanuit twee opgerichte coöperaties, één voor
het primair onderwijs (PO) en één voor het voortgezet
onderwijs (VO). Als de gemeenteraad, de raden van toezicht
en de medezeggenschapsraden instemmen met het voorstel
van het college en de schoolbesturen, veranderen de
verantwoordelijkheden. De schoolbesturen zijn dan
verantwoordelijk voor zowel de onderwijskwaliteit als de
uitvoering van de onderwijshuisvesting. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor de samenhang op gebied van beleid en
plannen voor onderwijs, sport, jeugd(zorg), arbeidsmarkt,

ruimtelijke ordening, verkeer, duurzaamheid, milieu en
vastgoed.
De rollen
∗ De gemeente houdt de wettelijke zorgplicht voor
onderwijshuisvesting en draagt de uitvoering daarvan over
aan twee coöperaties waarin de schoolbesturen
samenwerken: een coöperatie primair onderwijs en een
coöperatie voortgezet onderwijs.
∗ De twee coöperaties worden verantwoordelijk voor de
uitvoering van de zorgplicht en zijn de toetsende partij bij
een bouwproces.
∗ De schoolbesturen worden bouwheer.
Vijfjaarlijkse evaluatie en investeringsplanning
De afspraken gelden voor de komende 40 jaar. Elke vijf jaar
wordt een investeringsplan opgesteld dat aan de gemeente
wordt voorgelegd. In dit vijfjarenplan worden de middelen
verdeeld onder de scholen die in die periode gaan investeren.
Meer informatie over de doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting? Lees het raadsvoorstel en de bijlagen op
de website van de gemeente.

