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Aanleiding
De PP stelt het college een aantal vragen over het onderhoud van schoolgebouwen. Zij reageert
daarmee op een artikel (opinie) in Binnenlands Bestuur van 28 oktober 2011.
1. In welke vorm gaan gemeenten (lees VNG) hier nog tegenin?
2. Wat zou dit betekenen in financiële zin voor de gemeente Aalten. Springen we er positief uit
ten aanzien van het gemeentefonds of negatief?
3. Bent u het eens om alle nog niet gedane (in uitvoering zijnde) investeringen op hold te zetten
met betrekking tot dit onderwerp? Zeker ook gezien de staat van onze schoolgebouwen?
4. Gaan de scholen voor taxatiewaarde of boekwaarde over naar de scholen, als dit doorgaat?
5. Vervolgvraag op 4, hoeveel van de eenmalige afboeking zouden we dan weer tot onze
beschikking krijgen?
6.
Inhoud mededeling
Uit berichtgeving van de VNG weten wij dat het rijk en de VNG volgend voorjaar bezien in hoeverre
decentralisatie van taken op het gebied van onderwijshuisvesting van met name het primair onderwijs
tot de mogelijkheden behoort. De informatie daarover is nog zeer summier. Onder het kopje “opinie”
plaatst iemand zijn, volgens ons persoonlijke, mening over dit onderwerp. De VNG geeft nog geen
oordeel. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk duidelijke antwoorden te geven op vragen over
een onderwerp waarover nog zo goed als niets bekend is.
Op meerdere punten zijn wij het niet eens met het artikel in Binnenlands Bestuur.
De gemeente Aalten heeft al eerder aangegeven wel degelijk te willen kijken naar doordecentralisatie.
Ongeacht of het rijk hier mee komt of doorgaat. Onlangs hebben wij met Accent, die bijna alle scholen
in deze gemeente bestuurt, afgesproken dat wij volgend voorjaar samen naar de mogelijkheden gaan
kijken. Wij denken dat dit een goed moment is om door te decentraliseren. Immers de gebouwen zijn
in een goede staat en kunnen nu over zonder “bruidschat” voor eventueel achterstallig onderhoud en
dergelijke.
In tegenstelling tot hetgeen in BB staat, heeft (m.n. de voormalige gemeente) Aalten wèl elk jaar alle
rijksmiddelen die de gemeente kreeg voor het onderhoud van de scholen gereserveerd.
Op basis van een Integraal HuisvestingsPlan zijn de afgelopen jaren ten laste van de IHP-reserve
investeringen gedaan.
Op dit moment lopen enkele investeringen. Bijvoorbeeld met betrekking tot Aladon in Aalten en de
Bosmark in Dinxperlo. Daarover zijn (raads)besluiten genomen en zijn afspraken gemaakt met
betrokken scholen. Wij kunnen en willen hierop niet terug komen.
Of de scholen voor taxatiewaarden of boekwaarde overgaan is niet bekend. Het zou heel goed “om
niet” kunnen. Op het moment dat de onderwijsfunctie vervalt, komt het gebouw “om niet” terug.
Volgens ons ligt dit laatste het meest voor de hand. Maar zoals gesteld: Informatie hierover is er nog
niet.

Over de vraag “Of en hoeveel geld we dan ter beschikking krijgen” (vraag 5) is geen zinnig woord te
zeggen.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Geen
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
Geen

