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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 januari 2008 
 

 

TOELICHTING 

Wij hebben een meerjarenplan voor de onderwijshuisvesting (MJP) gemaakt. Het rapport is een 
uitvloeisel van het Integraal Accommodatiebeleid. Het geeft aan wat in de periode, totdat de school 
opgaat in een Multifunctionele Accommodatie nog geïnvesteerd moet worden in de school op het gebied 
van de onderwijskundige aanpassingen/modernisering schoolgebouw en aanpassen functionaliteit. 
 
Het rapport gaat (voor onderdeel onderwijskundige vernieuwingen) uit van de normen zoals ze destijds 
ook door het Rijk zijn ontwikkeld. Om onderwijskundige vernieuwingen te kunnen realiseren zijn vanuit 
het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Vanaf 2002 t/m 2006 is € 113 miljoen in vijf 
trances toegevoegd aan het gemeentefonds. In de gemeente Tynaarlo begon toen de ontwikkeling om te 
komen tot Integraal Accommodatiebeleid. Er is toen voor gekozen om de onderwijskundige 
ontwikkelingen mee te nemen in de IAB’s. 
 
In het rapport is deze lijn uitgewerkt. Dit betekent dat voor iedere school inzichtelijk is gemaakt wat het 
bedrag is wat zij zouden krijgen indien in 2002 het budget vanuit het Rijk direct was toegekend aan de 
scholen. Wanneer de raad er voor zou kiezen om de volledige norm per school toe te kennen is een 
totaal budget van € 2,3 miljoen nodig. 
 
Echter, inmiddels is van veel scholen het toekomstperspectief bekend. Hetgeen betekent dat in veel 
gevallen er sprake is van een overgangsperiode tot de realisatie van de MFA’s of renovatie of 
nieuwbouw. Het is daarom niet reëel om de volledige norm toe te kennen. Daarom is ervoor gekozen om 
op deze normen, afhankelijk van stichtingsjaar nieuwe MFA, een kortingspercentage toe te passen.  
 

Onderwerp:  Meer Jarenplan onderwijshuisvesting  
 
Portefeuillehouder:  dhr. mr.ing. J.D.Frieling 
Behandelend ambtenaar:  Evelyn Kuiper 
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Gevraagd besluit:  Een bedrag beschikbaar stellen van € 1.220.907,00 voor 

onderwijskundige vernieuwingen, aanpassen functionaliteit en 
modernisering van de huidige schoolgebouwen. 

 
Bijlagen:   
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Verslag schoolbestuurlijk overleg d.d. 24 september 2007 (ter inzage) 
- Verslag schoolbestuurlijk overleg d.d. 18 februari 2008 (ter inzage) 
- Ambtelijk overleg Meer Jaren Plan Onderwijshuisvesting d.d. 22 oktober 2007 (ter inzage) 
- Korte notitie bij voorstel Meerjaren plan onderwijshuisvesting (ter inzage) 
- Concept plan 2008-2012 (ter inzage) 
 



 

De lijn mbt. de kortingspercentages is als volgt: 
Nieuwe MFA    voor 2012: 0%      uitkering van normbedrag 
                        2012-2016:  33%    uitkering van normbedrag 
                        2017-2021:   66%    uitkering van normbedrag 
                        2022 e.v.    100%  uitkering van normbedrag 
 
Het budget dat dan nodig zal zijn is € 1.220.907,-. 
 
In eerste instantie bleken de schoolbesturen bezwaren te hebben tegen het rapport en niet te kunnen 
instemmen met de inhoud. Na meerdere overleggen is er overeenstemming bereikt en kunnen de 
schoolbesturen instemmen met het besluit van het college. 
 
Adviezen 
Nadat het college conform besloten heeft, is het collegebesluit besproken met het schoolbestuurlijk 
overleg.  De schoolbesturen hebben aangegeven achter het besluit te staan en het besluit voor te leggen 
aan de gemeenteraad (zie bijlage voor concept-verslag van 18 februari jl.) 

Financiële consequenties 

Hiervoor is de volgende dekking 
  
• Krediet onderwijshuisvesting 2004 (nr 325060069) €   288.100,-  
• Structureel budget in begroting voor onderwijskundige  

vernieuwingen (kapitaliseren over 10 jaar (nr 4250620)) €   599.827,-   
• Reservering lokaal onderwijs* (nr 521980001)  €   332.980,-    
Totaal  € 1.220.907,-  
 
Dit betekent dat er een bedrag van € 1,2 mln. geïnvesteerd kan worden. 
 
Structureel is in de begroting een bedrag van ongeveer € 90.000,- opgenomen voor onderwijskundige 
vernieuwingen/modernisering schoolgebouwen/aanpassen functionaliteit. Dit budget zou in 2007 al 
ingezet gaan worden. Door vertraging in de besluitvorming was dit niet mogelijk. Het budget is daarom in 
de reserve lokaal onderwijs gestort. 
 
Daarnaast is de reserve lokaal onderwijs ondermeer gevuld door het zogenaamde fonds Andere 
Voorzieningen. In 1997 is de onderwijshuisvesting gedecentraliseerd. Voor die tijd ontving de gemeente 
geoormerkt geld voor iedere school voor onderhoud (fonds Andere Voorzieningen). Bij de decentralisatie 
is dit budget via de wettelijke verdeelsleutel verdeeld onder alle schoolbesturen. Er is toen nog geld 
“overgebleven”. Dit geld is in een reserve gestopt met als doel modernisering 
schoolgebouwen/onderwijskundige aanpassingen/aanpassen functionaliteit. Het gaat in totaal om een 
bedrag van € 365.000,- wat beschikbaar is voor de scholen. Voor iedere school is er een bedrag 
beschikbaar op basis van het leerlingenaantal. 
 
In de loop der jaren zijn er al een aantal scholen geweest die hun deel hebben gekregen. De keuze om 
dit te doen is omdat op dat moment er ontwikkelingen waren op de desbetreffende scholen om het geld 
beschikbaar te stellen. Dat betekent dat er van de €  365.000,- nog ongeveer € 330.000,- resteert wat 
ingezet kan worden voor het doel onderwijskundige vernieuwingen/modernisering schoolgebouwen. 
 
Zodra uw raad een besluit heeft genomen zal er een uitvoeringsplan worden opgesteld. Wij zullen u over 
dit uitvoeringsplan informeren. 
 



 

Gevraagd besluit 

Een bedrag beschikbaar stellen van € 1.220.907,00 voor onderwijskundige vernieuwingen, aanpassen 
functionaliteit en modernisering van de huidige schoolgebouwen. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
J. Rijpstra, burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 
 


