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Nota Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2014 ev.  

 
Delen uit het financiële hoofdstuk uit het in ontwikkeling zijnde concept-Integraal 
Accommodatiebeleidsplan voor Maatschappelijke Accommodaties in de Gemeente Noordoostpolder 
(IAB). 

 

Er zijn dringende redenen om het financiële hoofdstuk uit het concept-IAB nu reeds onder de 
aandacht te brengen van de gemeentelijke organisatie en de bestuurders: 
1. de Rijks- en gemeentelijke bezuinigingen; 
2. De komende doordecentralisatie van de  Rijksvergoedingsstroom voor groot onderhoud  
    Primair en Speciaal Onderwijs, van  gemeenten naar schoolbesturen en de daarmee  
    samenhangende uitname uit het Gemeentefonds per 1-1-15. 
 

In het kader van het vastgestelde Integrale huisvestingsplan Onderwijs en het in 
ontwikkeling zijnde accommodatiebeleid is in overleg met de grote schoolbesturen uit het 
Primair onderwijs, AVES en SCPO tot een lijst van noodzakelijk geachte investeringen 
gekomen voor de komende 20 jaren. Dit op het terrein van de onderwijsaccommodaties. 
Dit is noodzakelijk vanuit het oogpunt van: 

- Krimp van de aantallen 0-12 jarigen (ontgroening, vergrijzing) 
- Toenemende leegstand in de accommodaties 
- Behoud van voorzieningenniveau i.k.v. leefbaarheid 
- Kwaliteitsverbetering door inhoudelijke samenwerking (kindcentravorming) 
- Gefaseerde vernieuwing van verouderend gebouwenbestand uit oogpunt van 

kostenspreiding en behoud van functionaliteit.  
 

Dit alles vraagt om een gefaseerde herstructurering zoals ook opgenomen in de Sociale 
structuurnota. Deze herstructurering is voor de (onderwijs)accommodaties tot uitdrukking 
gekomen is in een prioriteitenlijst.   
In het IAB-plan wordt daar ruim aandacht aan geschonken en een en ander aan de hand van 
de pilots in m.n. Rutten, maar binnenkort ook Kraggenburg, nader uiteengezet.  Vervolgens 
is de lijst met noodzakelijke geachte investeringen vertaald in Euro’s en zijn de consequenties 
opgenomen in het (voortschrijdende) Financieel Kader Onderwijshuisvesting, ditmaal voor de 
periode 2014-2032.    
 
Besluitvorming over “inhoudelijke” voorstellen voor investeringen moet dus nog plaats 
vinden. Dit op het moment van vaststelling van het Integraal Beleidsplan Maatschappelijke 
Accommodaties. Dit zal gebeuren na het afronden van de pilots en bijlagen als een 
Beheer&Exploitatieplan, het doorlopen van alle overlegprocedures en besluitvorming door het 
College van B&W.  Naar verwachting zal dit …… zijn. 
 
In financieel opzicht kunnen zich in de praktijk onderlinge verschuivingen voordoen, maar in 
totaal zal de benodigde investering niet veel afwijken van hetgeen nu in het concept-
Financieel Kader is opgenomen.  
Er is (nu al) sprake van een jaarlijks tekort op de inkomsten/uitgaven voor de 
onderwijshuisvesting (OHV), het tekort wordt gedekt uit de in het verleden opgebouwde 
Egalisatiereserve OHV.  
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Onder “Conclusie” kunt u uit de grafieken opmaken dat deze reserve _ bij de huidig 
voorgestelde investeringen_ in 2030 omslaat in negatieve cijfers.  
 
Het tekort ontstaat niet door te veel gepleegde investeringen in de OHV (integendeel) maar 
door het structureel afromen van de rijksvergoeding met ruim 1 miljoen euro per jaar zoals 
die in het gemeentefonds wordt ontvangen.  
De gemeente ontvangt circa 5.2 mln voor de onderwijshuisvesting in het gemeentefonds.  
Door de raad is voor het beleidsveld € 4.080.000 (inclusief korting o.g.v. bezuinigingsfase I 
van € 300.000) beschikbaar gesteld. Met ingang van 2014 neemt deze korting toe met 
 € 550.000, waarmee de totale rijksbezuiniging van € 850.000 1-op-1 wordt toegepast. 
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Conclusie  

De gevolgen van de Rijksbezuiniging, de investeringen in de periode 2014-2032 en 

de doordecentralisatie: 

 

1. Uitgaven/lasten in relatie tot de Inkomsten/baten OHV in de periode 2014-2032 
 

Onderstaand de tabel die de verhouding aangeeft tussen de lasten/uitgaven en de inkomsten 
(beschikbaar budget) voor de onderwijshuisvesting. Zichtbaar is dat de uitgaven/lasten, 
structureel hoger liggen dan de baten/inkomsten. Dit wordt opgevangen door inzet van de 
aanwezige egalisatiereserve. 
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2. Verloop Egalisatiereserve onderwijshuisvesting 2014-2032. 
 
Onderstaand de ontwikkeling van de egalisatiereserve in de periode 2013- 2032. 
In deze tabel zijn de financiële effecten verwerkt  van  
1) De Rijksbezuiniging van - € 850.000; 
2) De komende en voorgenomen doordecentralisatie onderhoud. Voor de financiële 

uitname die gepaard gaat met de doordecentralisatie is op dit moment uitgegaan van - 
€ 866.000.  

3) De voorgestelde investeringen in de periode 2014-2032 voor in totaal € 17,6 mln. 
Conclusie reserve en investeringen: 
In onderstaande tabel in (licht)roze de jaarlijkse negatieve saldi van de egalisatiereserve in 
de jaren 2030, 2031 en 2032. Zichtbaar is dat in de laatste 3 jaren sprake is van fors 
negatieve saldi. Deze saldi werken cumulatief. E.e.a. betekent dat er op een termijn van een 
kleine 20 jaar nog een oplossing moet worden gezocht en gevonden voor een teveel aan 
investeringen die circa € 2,9 mln bedraagt.  Dit zou kunnen door bijv. 
a) huidige geplande investeringen schrappen, b) verschuiven van investeringen naar 
latere jaren c) bestaande huisvesting renoveren, maar ook d) structureel verhogen van het 
beschikbare budget, of e) verkopen en herontwikkelen bestaande en vrijkomende 
onderwijslocaties met bestemming van de opbrengst voor onderwijs (de huidige 
marktomstandigheden zijn hiervoor echter nu niet gunstig). 
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Plannen aangepast op basis van de beschikbare financiële middelen 

 

In het voorliggende stuk is bij de investeringsvoorstellen uitgegaan van het beschikbare budget voor 

de onderwijshuisvesting  en de daarop doorgevoerde taakstellende (rijks)bezuiniging. Met andere 

woorden de inhoudelijke plannen zijn toegeschreven en aangepast op basis van de beschikbare 

financiële  middelen. 

 

Dat wil zeggen dat het realiseren van extra wensen/voorzieningen in de huisvestingssfeer  buiten de 

nu voorgestelde investeringen  op basis van algemeen wenselijk  - onderwijs en of jeugd - beleid dat 

niet meer mogelijk is met de huidige middelen voor de onderwijshuisvesting.  

Hiermee bedoelen we dan focus op algemeen geformuleerd - onderwijs en/of jeugdbeleid of 

leefbaarheid - dat thans nog in ontwikkeling is en in veel gevallen nog onvoldoende uitgewerkt is om 

daar op dit moment concrete huisvestingsgevolgen uit af te leiden. 
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Hoofdstuk 1: Algemeen  

 

1.1 Aanleiding. 
Het Rijk heeft zich voorgenomen om de verantwoordelijkheid voor het “groot onderhoud en 
aanpassingen aan de binnenzijde” van de onderwijsgebouwen door te decentraliseren.  
Het gaat om de onderwijsgebouwen van het Primair onderwijs en van het (Voortgezet) Speciaal 
onderwijs.  De verantwoordelijkheid verschuift  van de gemeente naar de schoolbesturen. Deze 
doordecentralisatie van  verantwoordelijkheden vindt plaats ingaande 1 januari 2015. 
 

1.1.1 Bezuiniging 2014 
Voorafgaand aan deze doordecentralisatie heeft het rijk een bezuiniging doorgevoerd op de 
inkomsten die de gemeente voor de onderwijshuisvesting in het gemeentefonds ontvangt. 
Deze bezuiniging heeft geen relatie met de doordecentralisatie. Het effect van deze bezuiniging 
voor de gemeente Noordoostpolder is thans voorlopig becijferd  op - € 850.000.  
In de “notitie Financiële Uitdagingen 2014-2017” is voor deze rijkskorting aangegeven om deze  1-
op-1 op te laten vangen binnen het beleidsveld.  In de raadsvergaderingen van de maand juni 
heeft de raad aangegeven de inzet zoals deze in de notitie zijn verwoord, over te nemen.  
Derhalve een taakstellende bezuiniging voor het beleidsveld onderwijshuisvesting.  
Het gaat hier om een bezuiniging die niet gepaard gaat met vermindering van taken. 
Deze taakstellende bezuiniging heeft effect op de accommodatieplannen die mogelijk zijn. In deze 
notitie wordt inhoudelijk ingegaan op de (voorgenomen) onderwijsplannen 

 
1.1.2 Financieel effect en risico doordecentralisatie: 

Een uitname van financiële middelen uit het gemeentefonds door het rijk in verband met de 
doordecentralisatie van het “onderhoud”  kan 1-op-1 op de door de gemeenteraad  in 1997 voor 
de Onderwijshuisvesting beschikbaar gestelde middelen (het budget) worden doorgevoerd. Deze 
uitname van geld gaat gepaard met een vermindering van de taken. 
 

Op dit moment is als bedrag voor uitname als gevolg van de doordecentralisatie gerekend met - 
€ 866.000. Dit is een aanname gebaseerd op de gemiddelde te verwachten onderhoudslast voor 
de onderwijsgebouwen voor de komende 20 jaar.  
Neemt het rijk meer geld uit in verband met de doordecentralisatie dan is de reserve bij de 
huidige investeringsplannen snel negatief. In dat geval moeten de huidige (voorgenomen) 
investeringsplannen naar beneden worden bijgesteld of moeten de huidige plannen gefaseerd 
worden, wat wil zeggen dat zij later moeten worden gerealiseerd dan nu verwacht/gewenst. 
 
 1.1.3 Aansluiting financieel Kader– Integraal huisvestingsplan Onderwijs. 
In voor de onderwijsgebouwen in jaunuri 2012 vastgestelde IHP, is een beschrijving gegeven van 
de huidige stand van zaken voor de onderwijsaccommodaties. Waar mogelijk is beschreven welke 
overige accommodaties er per wijk aanwezig zijn. Voor de onderwijsaccommodaties is daarbij een 
doorkijk gegeven naar de toekomst (komende 20 jaar) . Hierbij spelen de ontwikkelingen van de 
aantallen leerlingen een rol evenals de technische staat en de leeftijd van de onderwijsgebouwen.  
 
Daarnaast spelen diverse maatschappelijke ontwikkelingen een rol die te maken hebben met 
veranderingen bij verschillende maatschapelijke partijen en een veranderende kijk van 
organisaties op de eigen activiteiten. Zo veranderd binnen de KO, Peuterspeelzalen, en onderwijs 
de kijk op samenwerking . Dit vindt o.a. zijn uitwerking in de vorm van Kindcentra.  
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Ouders groeien mede onder invloed van ontzuiling en teruggang van voorzieningen door krimp en 
bezuiniging toe naar een grotere bereidheid tot samenwerking of samengaan van scholen en 
besturen. Focus ligt daarbij primair op versterking, behoud en instandhouding van kwalitatief goed 
onderwijs op één plek/in één accommodatie waarbij  omvang, en veelheid aan sociale contacten 
en uitwisselingsmogelijkheden en bredere samenwerking een rol spelen (alleen verstoppertje 
spelen is nu eenmaal niet leuk). 
 
Gemeente en onderwijs in de vorm van de grootste schoolbesturen AVES en SCPO nemen 
gezamenlijk deel in de werkgroep Maatschappelijke accommodaties. In deze werkgroep worden 
deze ontwikkelingen besproken. Op basis van deze overleggen is thans een voorlopige lijst 
beschikbaar van onderwijsaccommodaties die in de komende twintig jaar een aanpak verdienen. 
Dit ook mede op basis van de technische staat van de gebouwen.  
 

1.2 Status Inhoudelijke plannen en Financieel Kader. 

Zoals uit voorgaande paragraaf blijkt is de omvang van de doordecentralisatie nog niet 
bekend en zijn de inhoudelijke plannen nog in ontwikkeling. Deze plannen hebben geen 
defintieve status maar moeten worden gezien als een voornemen. In die zin is de inhoud 
indicatief. Dit ook mede gelet op de positie die de schoolbesturen binnen het OOGO hebben 
op het beleidsveld onderwijshuisvesting.  
 
Vanuit de inhoud kan in financiële termen worden vastgelegd hoeveel accommodaties kunnen 
worden vervangen (nieuwbouw), welke uitbreiding/aanpassing kunnen krijgen. Een dergelijke 
vastlegging geeft een beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de komende 20 
jaren.  Hierbij beperken de voorgenomen investeringen zich tot de 
onderwijsaccommodaties en een omvang waarover iets kan worden gezegd vanuit alleen de 
onderwijskaders. 
 
Mede vanwege het in ontwikkeling zijnde beleid “Maatschappelijke accommodaties” en de 
raakvlakken van dit beleid en de ontwikkelingen naar bredere MFA-vorming vanuit het aspect 
leefbaarheid (o.a. Dorpsvisie) kunnen deze “onderwijsplannen”, ook alleen maar voorlopig 
zijn.   
 
In de financiële vertaling is geen rekening gehouden met de ontwikkeling en mogelijke 
financiële gevolgen van de MFA-vorming. Dit is niet mogelijk omdat concrete 
ruimtebehoeften en concrete partijen nog niet duidelijk zijn. Aan de andere kant ook omdat 
o.i.v de komende bezuinigingen de financiële ruimte ontbreekt in de middelen die door de 
raad voor de onderwijshuisvesting op lange termijn beschikbaar zijn (gesteld)t om andere 
accommodatiebehoeften te bekostigen. 
 
De voorgenomen bezuinigingen zijn op dit moment wel definitief. De huidige stand van  
zaken ten aanzien van het IHP maakt het noodzakelijk en ook mogelijk om inhoudelijke 
plannen zichtbaar te maken en te vertalen naar investeringsgevolgen waarmee een Financieel 
kader Onderwijshuisvesting 2014-2032 kan worden opgesteld. 
Hoewel geld middel is en niet doel, moet het er wel zijn om investeringen te kunnen doen. 
Gelet op de huidige stand van zaken en de diverse ontwikkelingen wordt een inhoudelijk een 
gebalanceerd voorstel voorgelegd en wordt voorgesteld ten behoeve van de 
onderwijshuisvesting in de periode 2014 – 2032 de volgende investerings middelen 
beschikbaar te stellen.  
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1.3 Wat zit er niet in de voorliggende plannen 

In de onderstaande paragrafen van deze notitie is inhoudelijk ingegaan op verschillende 
onderwijs ontwikkelingen en is op basis van het bestaande IHP een voorstel gegegeven  op 
welke accommodaties in de periode 2014-2032 aandacht wordt gelegd. 
 
Aan deze ontwikkelingen en accommodaties is vervolgens een investeringsplaatje gehangen 
en dat is verwerkt in het bijbehorende en bijgevoegde Excel overzicht. 
 
Daarbij is echter uitgegaan van de huidige beschikbare financiële middelen voor de 
Onderwijshuisvesting. Waar noodzakelijk zijn inhoudelijke plannen aangepast (bijv. verlaging 
van beschikbare middelen voor CvBO van € 5 naar € 3 mln). Dit ook om enige balans te 
verkrijgen of te bewaren tussen noodzakelijke en wenselijke investeringen in huisvesting voor 
de verschillende onderwijssoorten (PO/VO/VSO) in relatie tot de inhoudelijke ontwikkelingen 
voor deze verschillende soorten onderwijs. 
 
Vanwege alle lopende ontwikkelingen en omdat accommodatietrajecten ook redelijk lange 
doorlopentijden kennen (gemiddeld ca 3 jaar) van planvorming, voorbereiding tot realisatie, 
kunnen de investeringen niet anders dan een indicatief karakter hebben. Niettemin is in de 
investeringebedragen en  ook in de financiële gevolgen geen rekening gehouden met de 
navolgende punten. 
 

• Ontwikkeling Kindcentra 

Waar de ontwikkeling van Kindcentra tot (realistische) huisvestingswensen leidt en 
samenvalt met investeringen in het PO die hieronder al staan gepland (bijv.o.a. 
Rutten/Kraggenburg/Tollebeek)kan mogelijk geheel of gedeeltelijk ruimte worden 
gegeven aan deze huisvestelijke gevolgen van Kindcentra. 
Op plaatsen waar de ontwikkeling van kindcentra  tot huisvestingswensen leidt en waarbij 
nu geen investeringen zijn opgenomen is er in de komende jaren voorlopig geen ruimte 
aanwezig om tegemoet te komen aan “nieuwe, niet geplande” huisvestelijke gevolgen 
voortkomend uit ontwikkeling van Kindcentra. 
Dit betekent dat met name in Emmeloord eventuele Kindcentra het zullen moeten blijven 
doen met de huidige (verschilende) accommodaties, of bij gebruikmaking van één en 
dezelfde accommodatie het ruimtegebruik moeten intensiveren en delen. Uitbreiding en 
aanpassingen lijken vooralsnog niet mogelijk. 
Uiteraard kunnen geplande investeringen niet doorgaan, of goedkoper (echter ook 
duurder) uitvallen. In dat geval ontstaat er uiteraard ruimte voor nieuwe investeringen.  

 
• Leefbaarheid en brede MFA-ontwikkelingen. 
In de voornoemde bedragen is geen ruimte voor “nieuwe” investeringen bij of aan 
onderwijsaccommodaties die kunnen ontstaan en noodzakelijk zijn voor 
combinatiegebruik van (onderwijs)accommodaties met onderwijs en andere dan 
kindgerelateerde maatschappelijke partijen (te denken valt aan sport, dorpshuisfunctie, 
evenementen als carnaval e.d.).   
Als combinatiegebruik mogelijk is door –intensiever gebruik van bestaande m²’s – wordt 
hier op ingezet. Omdat het echter formeel juridisch in bijna alle gevallen om zelfstandge 
organisaties gaat is dit niet rechtstreeks afdwingbaar, hooguit indirect door sturing via de 
“gulden koorden”. Veelal leidt het delen van ruimtes tot de nodige heftige emoties en is 
niet eenvoudig te realiseren. In ieder geval is 100% deelname in exploitatielasten voor 
“eigen” gebruik altijd een noodzakelijke randvoorwaarde.   
Waar combinatiegebruik niet kan door intensiever ruimtegebruik van bestaande m²’s zijn 
er geen mogelijkheden om uit de budgetten OHV beperkte uitbreidingen of aanpassingen 
te doen, tenzij andere partijen 100% kostendekkend deelnemen in deze investeringen.  
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• Boekwaarden vrijkomende en niet gebruikte onderwijsaccommodaties.  
Bij het buitengebruikstellen van onderwijsaccommodaties hebben de schoolbesturen na 
consultatie van ouders, MR en teams, het primaat.  
Omdat nog niet duidelijk is welke concrete accommodaties in de toekomst buiten gebruik 
worden gesteld is het nog niet te zeggen welke onderwijsaccommodaties en welke 
gebouwwaarde weer bij de gemeente in (eigendom) bezit komt. 
 
Niettemin moeten boekwaarden van vrijkomende en niet meer in gebruik zijnde 
onderwijsgebouwen worden afgeboekt op de kapitaallasten OHV. Tenzij er een opbrengst 
tegenover staat betekent dit dat eenmalige afboekingen ten laste van de egalisatiereserve 
noodzakelijk zijn. Dit leidt dan tot een verdere verlaging van de reserve en mogelijk een 
noodzakelijke aanpassing, c.q. verdere verlaging van de huidige investeringsplannen. 
Het zal duidelijk zijn dat de kansen voor “nieuwe” en nu niet geplande investerings-
plannen niet groter worden. 

  
• Herstructurering VO en VSO  

In de geplande investeringen zijn voor VO en VSO, samen investeringen opgenomen voor 
respectievelijk € 3 mln en € 3,5 mln. Of dit voldoende is zal moeten blijken bij nadere 
uitwerking van de nodige plannen. Dat hier grote uitdagingen liggen moge duidelijk zijn. 
o Waar er op het terrein van het VO, specifiek het vmbo sprake is van ruimtelijke  

overcapaciteit is er op het terrein van de fysieke leer- en onderwijsvoorzieningen 
sprake van verouderde middelen. Vernieuwing vraagt om hoge investeringen 
(schoolbesturen) en lage aantallen leerlingen maken dit tot een dure operatie.  
Samenvoeging en behoud van opleidingen is zowel in het belang van het onderwijs 
zelf als van de gemeente. Ook het bedrijfsleven is hier een niet onbelangrijke 
belanghebbende partij die tot op heden veelal buiten beeld (zowel uit oogpunt van 
opbrengst als uit oogpunt van kosten) is gebleven.  
Overcapaciteit van aanwezige ruimten/gebouwen in relatie tot aanwezige leerlingen, 
nog aanwezige boekwaarden en een zwakke onroerend goedmarkt trekken een sterke 
wissel op de beschikbare middelen. 
Daar waar groei bij andere VO-onderdelen, m.n. de Bonifatiusmavo, tot een 
toenemende ruimtebehoefte leidt lijkt, met alle fricties voor onderwijs- en 
organisatorische kwaliteit, een oplossing binnen handbereik. 
Echter een bevredigende oplossing van al deze tegenstellingen is alleen mogelijk 
vanuit een inhoudelijke en afgestemde visie waarbij over de grenzen van “de eigen 
organisatorische instandhouding alleen” heen wordt gekeken en ook de blik wordt 
gericht op de reden van het “eigen” bestaan en waaraan het “eigen” bestaan van de 
onderwijsorganisaties moet bijdragen.   
 

o   De ontwikkelingen Passend Onderwijs zouden er toe moeten leiden dat in 2020  
het aantal leerlingen dat wordt verwezen naar het SO en VSO is gehalveerd.  
In de gemeente noordoostpodler heeft dit gevolgen voor De Optimist en De 
Zonnebloemschool.  
 
Een theoretische en cijfermatige vertaling van de doelstellingen van “Passend 
Onderwijs” leert dat in dat geval beide scholen samen een aantal leerlingen van ca 
200 (tegn nu 350 lln) zullen overhouden. Opnieuw, theoretisch gezien, zou dit 
betekenen dat huisvestelijk (in m²) alleen nog behoefte zou zijn aan de huidige 3 
locaties van de Zonnebloem. 
De doelgroepen van beide scholen zijn dermate verschillend dat gezamenlijke 
huisvesting niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, doch in ieder geval niet direct voor de 
hand liggend is.  
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Niettemin moge hieruit wel de herstructureringsnoodzaak blijken. Ook zonder 
gezamenlijke huisvesting van Zonnebloem (nu 3 locaties) en Optimist (nu 2 locaties) 
zal Passend Onderwijs voor de Zonnebloem tot een vermindering van de 
ruimtebehoefte leiden met 50% (verwachting!) in 2020. 
 
De Optimist beschikt op dit moment weliswaar over huisvesting in permanente 
bouwaard op twee locaties met een betere kwaliteit dan de voorheen tijdelijke 
huisvesting. Hierbij gaat het echter om voormalige PO-gebouwen die financieel gezien 
zijn afgeschreven en technisch gezien hun beste tijd hebben gehad en een hoge 
onderhoudslast kennen. 
 
Daarbij moet verder nog in beschouwing worden genomen dat Passend Onderwijs 
betekent dat verwacht wordt dat het aantal leerlingen zal teruglopen. 
Dat wil enerzijds zeggen dat de huisvestelijke behoefte op dit moment hoog is en dat 
deze naar 2020 toe zal afnemen. Tegelijkertijd gaat de ontwikkeling “Passend 
Onderwijs” over een toekomstige verwachting waarvan de vraag kan en moet worden 
gesteld of de cijfermatig gewenste resultaten ook realiteit zullen worden. 
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Hoofdstuk 2; Inhoudelijke plannen 

 
2.1 Emmeloord 

 
2.1.1   Passend Onderwijs. 

De ontwikkelingen rondom Passend onderwijs raken het onderwijs organisatorisch,  
inhoudelijk evenals op het terrein van de huisvesting. Organisatorisch en  
onderwijsinhoudelijk zullen de scholen voor Primair onderwijs meer leerlingenzorg en  
meer op leerlingen aangepaste ondersteuning moeten gaan bieden. Dit teneinde te  
bereiken dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. 

 
Voor de scholen voor Primair onderwijs betekent dit dat zij ondanks de ontgroening  
waarschijnlijk te maken krijgen met een hoger aantal leerlingen en in de huisvesting  
dus minder leegstand dan eerder verwacht.  
Voor het (Voortgezet) Speciaal onderwijs geldt het omgekeerde en ‘valt’ uist een  
teruggang van leerlingen te verwachten. 

 
2.1.1.1 (Voortgezet) Speciaal onderwijs 

Organisatorisch en onderwijsinhoudelijk kan het (V)SO rekening houden met extra 
ondersteuningsvraag voor de leerlingen die binnen het Primair onderwijs blijven. Huisvestelijk 
valt voor beide scholen voor (V)SO) in Emmeloord, de Zonnebloem en de Optimist een 
teruggang van leerlingen en dus ook huisvestingsbehoefte te verwachten. Omvang en 
tijdfasering daarvan is nog niet duidelijk.  

 
Voor de Optimist speelt daarnaast dat deze school nog niet over definitieve huisvesting 
beschikt. Wellicht is de huidige huisvestelijke situatie beter dan de noodlokalen waar De 
Optimist lange tijd in was gehuisvest. Het blijven echter oude gebouwen met “hoge” 
onderhoudskosten. Met het oog op de komende doordecentralisatie van het onderhoud naar 
de schoolbesturen moeten hier wellicht specifieke afspraken over worden gemaakt.  
Financieel: investeringsbedrag voor aanpassing/uitbreiding-nieuwbouw van € 3.5 mln.  
Jaar: 2017. Mogelijk te spreiden over meerdere jaren 

   
Mogelijke inhoudelijke en voorlopige ideeën: 

• Huisvestelijke samenvoeging Optimist/Zonnebloem; 
• Onderwijs/zorgboulevard van (V)SO ter plaatse van locatie Klimboom in combinatie 

met verplaatsing van Eben Haëzerschool; 
• Mogelijke inzet gebouw Nagelerweg voor (V)SO al dan niet in de totale omvang van 

het gehele VSO/SO. 
 

2.1.1.2 Primair onderwijs 
Alle scholen voor Primair onderwijs in Emmeloord beschikken of zelf over voldoende 
huisvestelijke capaciteit in het eigen gebouw of hebben de mogelijkheid binnen korte afstand 
om te voorzien in de huisvestelijke behoefte. 
Vanuit het perspectief van de schoolbesturen en scholen is dit niet in alle gevallen de meest 
wenselijke situatie. Zeker niet daar waar sprake is van medegebruik situaties of gebruik van 
een ander gebouw(deel) op enige afstand van het eigen hoofdgebouw. 
Toch zijn alle scholen voor Primair onderwijs in redelijk tot goede staat van onderhoud en is 
er voldoende capaciteit aanwezig. De schoolgebouwen die functioneel in minder goede staat 
waren of waar onderhoudstechnisch bezwaren waren zijn inmiddels of aangepast (functioneel 
Josephschool), of vervangen door nieuwbouw (Koperwiek/Julianaschool en Keerkring). Om 
die reden en mede onder invloed van de bezuinigingen moet een keuze worden gemaakt. 
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Voorstel is dan ook om de komende jaren geen of alleen beperkte investeringen te doen voor 
het Primair onderwijs in Emmeloord. 
Financieel: geen middelen vastgelegd. 
 

2.1.2 Voortgezet onderwijs 

Als gevolg van veranderingen en verschuiving in belangstelling van leerlingen en ouders 
kampt het Voortgezet onderwijs met tegengestelde bewegingen. Zo is er al jaren sprake van 
een afnemende belangstelling voor met name vmbo basis en kader beroepsonderwijs terwijl 
juist bij het vmbo-TL en de AVO/VWO opleidingen sprake is van toenemende belangstelling 
en groei.  
 
Dit leidt bij de ene school tot teveel aan ruimte en bij de andere scholen tot een tekort. 
Binnen brede scholengemeenschappen kan dit beeld wisselend zijn.  In Emmeloord als geheel 
is er sprake van een ruime overcapaciteit (± 7.500 m² normatieve leegstand) in de 
huisvesting ten opzichte van het aantal leerlingen. Vanuit investeringen die in het verleden 
uit overheidsmiddelen zijn gedaan is deze huisvestelijke capaciteit inzetbaar voor het totaal 
aan leerlingen. 
 
De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de eigen onderwijsgebouwen ligt bij de 
scholen zelf. De gewijzigde belangstelling bij ouders en leerlingen en daarmee veranderingen 
in geldstromen heeft tot op heden bij schoolbesturen nog niet geleid tot heroriëntatie op de 
eigen positie in relatie tot de veranderingen in de omgeving.  
Dit niet in beperkte zin, noch in brede zin als orientatie op de maatschappelijke vraag uit de 
omgeving aan het onderwijs. Een omgeving die breder is dan alleen de ouders. 
 
Waar het onderwijs er redelijk in slaagt om het aanbod aan opleiding af te stemmen op de 
vraag en wens van ouders en leerlingen is een toenemende trend waar te nemen waar vanaf 
de kant van bedrijven wordt geklaagd over slechte aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt.  
 
Tegelijk is hier sprake van een maatschappelijke ontwikkeling en trend(breuk). Een 
trendbreuk waarbij in de media een verschuiving en herwaardering zichtbaar lijkt voor 
_beroepsonderwijs en specifiek techniek _ boven algemeen vormend onderwijs. Deze trend 
en ontwikkeling komt in toenemende mate tot uiting in ontwikkelingen en aansluitingen van 
opleidingen in de vorm van; vakschool, vakcollege, centrum voor beroepsonderwijs, 
toptechniek in bedrijf, techniekpact, ambachtschool (oude term). Echter ook ontwikkelingen 
als “technasium” en science-klassen geven een maatschappelijk heroriëntatie te zien van 
algemeen/breed vormend naar thematisch/specialitisch/inhoudelijk/vakexpertise. 
 
Ook dergelijke veranderingen leiden tot noodzakelijke huisvestelijke aanpassingen. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt formeel gezien, primair (behalve in het geval van 
uitbreiding) bij het onderwijs zelf.  
De omvang van de te verwachten en noodzakelijke huisvestelijke aanpassingen is  dermate 
groot dat de lokale overheid hierbij noodzakelijkerwijs mee moet investeren.  
Dit vanuit het belang van goede opleidingsrichtingen en onderwijsinstituten in de gemeente, 
maar ook vanuit een lokaal functionerende en op elkaar afgestemde onderwijs en 
arbeidsmarkt. Niet echter alleen de overheid samen met het onderwijs, is hier aan zet. Ook 
het bedrijfsleven zelf is hier aan zet vanuit het belang van specifiek en goed opgeleide 
werknemers in de lokale gemeenschap.  
Financieel: investeringsbedrag van € 3 mln vast te leggen. 
Jaar: 2020, 2023 en 2024 (jaarlijks € 1 mln) 
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Dit gemotiveerd vanuit : 
1. Aanwezige huisvestelijke overcapaciteit Voortgezet Onderwijs; 
2. Primaat van proces is organisatorisch, ligt bij de schoolbesturen en vraagt meer tijd 

dan dat het stapelen van stenen vraagt (bouwen gaat sneller dan organisatie 
ontwikkeling). 

3. Belang van de andere partijen (onderwijs zelf en bedrijfsleven) en de wenselijkheid 
dat ook deze partijen daarvoor de bijbehorende (financiële) verantwoordelijkheid 
nemen; 

4. Noodzakelijke balans tussen bezuinigen en noodzaak tot vernieuwing van 
onderwijsaccommodaties in PO en/of (V)SO. 

 

 2.2. De Dorpen 

 
2.2.1 Bant 

In Bant zijn twee scholen, de Wending en De Schalmei. Wordt er rekening gehouden met de 
terugloop van het aantal leerlingen verdeeld over twee scholen (brin) dan ligt een maximale 
totale ruimtebehoefte voor ca 150-180 leerlingen op ca 955 – 1.155 m². 
Beide bestaande onderwijsgebouwen hebben een omvang van ca 560 m² en 780 m². 
Het gebouw van de wending verkeert in redelijk staat van onderhoud, sommige gebouwdelen 
hebben directe actie nodig om gevolgschade te voorkomen. Het gebouw van de Schalmei 
verkeert in redelijk tot goede staat. 
Uitbreiding van het grootste schoolgebouw, inclusief PS in het kader van Kindcentra zou 
leiden tot een relatief bescheiding uitbreiding/aanpassing.  
Financieel: Voorzien in, uitbreiding/aanpassing voor maximaal € 1.000.000. 
Jaar: 2019 

 
2.2.2  Creil 

In Creil zijn alle drie de scholen in één gebouw gehuisvest. Het gebouw dateert uit 2002 en is 
dus circa 10 jaar oud. Het gebouw is in goede staat van onderhoud. Op het terrein van de 
capaciteit is er genoeg ten behoeve van het onderwijs. Uitbreiding of aanpassing wordt dan 
ook niet gevraagd. Vanuit het perspectief van de vorming van Kindcentra en kindgerelateerde 
MFC’s zou een uitbreiding van het onderwijsgebouw ten behoeve van SPN aan te bevelen 
zijn. 
Financieel: Voorzien in, uitbreiding voor maximaal € 500.000. 
Jaar: 2015 

 
2.2.3 Ens. 

In Ens zijn scholen onder bestuur van AVES en SCPO gehuisvest. Alle 3 in gebruik zijnde 
scholen zijn van aanzienlijke leeftijd (ca 60 jr oud). De onderhoudsstaat is voor Lichtschip is 
in goede staat (grondig onderhoud 2006), voor de Horizon in redelijke tot goede staat en 
voor de Regenboog in redelijk staat.  
Beide schoolbesturen opteren voor een unilocatie. Met uitbreiding van één van de 2 grootste 
onderwijsgebouwen kan worden volstaan en is voldoende capaciteit aanwezig. Zelfs met 
gebruikmaking van bestaande accommodaties is sprake van forse aanpassing i.c.m. 
mogelijke renovatie. 
Financieel: Voorzien in, aanpassing/uitbreiding voor maximaal € 1.8 mln. 
Jaar: 2018 
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2.2.4 Espel 
In het Dorp Espel is één school gehuisvest in één gebouw. Het gebouw verkeert in redelijk tot 
goede staat. Dat betekent dat onderhoud moet worden bijgehouden. 
Inhoudelijk vragen schoolbesturen om uitbreiding. Hiervoor is al een plan aanwezig 
gebaseerd op de inhoudelijke vorm van (onderwijs)ateliers die wordt vormgegeven door een 
soort naar buitenspringende kozijnen (met vloerruimte) ter plaatse van de huidige kozijnen. 
Financieel: Voorzien in aanpassing/uitbreiding voor maximaal € 400.000 mln 
Jaar: 2015 
 

2.2.5 Kraggenburg. 
Ook Kraggenburg is er sprake van pilotdorp voor de ontwikkeling van een Kindcentrum. 
Ook in Kraggenburg is sprake van een inmiddels vastgestelde dorpsvisie en een lopende 
discussie over mogelijk een breed MFA. Van de twee in Kraggenburg voor onderwijs in 
gebruik zijnde schoolgebouwen is de onderhoudsstaat van de Pionier redelijk tot goed. De 
Lichtwachter verkeert eveneens in redelijk tot goede staat maar is het kleinste gebouw. Beide 
onderwijsgebouwen zijn gemiddeld ca 60 jaar oud.  
Financieel: Voorzien in nieuwbouw voor onderwijs voor € 1.8 mln.  

Jaar: 2017 
 

2.2.6 Luttelgeest 
Luttelgeest kent drie scholen, waarvan één, De Wegwijzer, in 2012 nieuwbouw heeft 
gekregen. Deze school die onderwijs biedt aan AZC leerlingen is gehuisvest op het terrein 
van het COA. De overige twee scholen liggen in de kern van Luttelgeest. Bouwtechnsich 
verkeert de Klipper in redelijk tot goede staat van onderhoud. Het gebouw van DE Rank 
verkeert in redelijke staat van onderhoud. Beide gebouwen dateren van het eind van de jaren 
50 en bij beide scholen/gebouwen is er sprake van forse leegstand. 
Alle leerlingen samengeteld hebben een ruimtebehoefte van circa 1.100 tot 1.300 m². Beide 
onderwijsgebouwen beschikken elke afzonderlijk over 1.460 m² bvo.  
Beide schoolbesturen gaan voor Luttelgeest uit van uitbreiding. Hiervan kan geen sprake zijn, 
tenzij er sprake is van inpandige uitbreiding (lokalen) en of uitbreiding door functionele 
aanpassing. Uitbreiding door bijbouw van lokalen is niet aan de orde. 
Financieel: Voorzien in, uitbreiding/aanpassing voor maximaal € 600.000 mln 
Jaar: 2020. 

 
2.2.7 Marknesse 

Marknesse kent drie scholen. Het grootste deel van de drie onderwijsgebouwen dateert van 
de begin 50. Eén van de drie onderwijsgebouwen, de Zeester heeft in de periode 1994-2005 
een forse uitbreiding gehad. 
De Mariabasisschool verkeert in goede staat van onderhoud, De Driesprong verkeert 
eveneens in goede staat van onderhoud en de Zeester verkeert in redelijk tot goede staat 
van onderhoud. De constatering hiervan valt enigszins tegen ook gelet op de uitbreiding 
(=nieuwbouwkwaliteit) in de periode 1994-2005. 
Beide schoolbesturen geven voor Marknesse uitbreiding aan. Gelet op de komende kleine 
krimp en de relatief beperkte leegstand lijkt een samengaan van twee van de drie scholen en 
afstoten van één van de onderwijsgebouwen eerder voor de hand te liggen. 
Dit zal dan leiden tot aanpassing en inpandige uitbreiding. Op dit moment zijn  er geen 
signalen die duiden op het samengaan van drie scholen met 395 leerlingen onder één dak. In 
nieuwbouw of een echt grote uitbreiding wordt dan ook niet voorzien. 
Financieel: Voorzien in, aanpassing/uitbreiding voor maximaal € 1.200.000 mln 
Jaar: 2021. 
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2.2.8 Nagele. 
In Nagele zijn twee scholen onder 1 dak samengegaan. Dit op grond van besluitvorming uit 
2006. De onderhoudssituatie en bouwkundige staat van beide thans in gebruik zijnde 
onderwijsgebouwen is goed ook omdat beide gebouwen recentelijk grondig zijn gerenoveerd. 
Het onderwijsveld zelf, opteert voor een samenwoonschool onder 1 dak. Gelet op de 
monumentenstatus van deze gebouwen en de ligging van publieke gebouwen binnen de 
Groene ruimte, is een ontwikkeling naar één groot schoolgebouw niet aannemelijk en 
haalbaar te achten en ook niet wenselijk.  
De gemeente wordt dan eigenaar van een leegkomend onderwijsgebouw en tevens 
rijksmonument. Het vinden van een nieuwe invulling in de vorm van (publieke) 
maatschappelijke functies in de komende jaren kan zo goed als uitgesloten worden geacht. 
Zeker als dit ook nog kostendekkend zou moeten zijn. 
Door het wegvallen van de onderwijsfunctie komen de kosten en exploitatie bij de gemeente 
te liggen. De negatieve financiele gevolgen als gevolg van leegstand van m²’s zouden dan 
ontstaan als gevolg van een “eigen” investering in extra m² s door de gemeente. Bij zeer 
slechte kwaliteit van de onderwijsgebouwen zou voor deze wenselijke gezamenlijke 
huisvesting van de schoolbesturen iets te zeggen zijn. Nu de kwaliteit van deze gebouwen 
echter redelijk tot goed is moet een dergelijke actie worden afgeraden. 
Uitbreiding en nieuwbouw blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente. College en raad 
zouden dan ook niet mee moeten gaan in deze wens van beide schoolbesturen. In ieder geval 
niet in de komende 20 jaar. Financieel: geen middelen vastgelegd. 
  

2.2.9 Rutten 
Inhoudelijk is er in Rutten sprake van de ontwikkeling van een Kindcentrum. Rutten is één 
van de vier aangewezen pilots. Daarnaast speelt in Rutten de discussie over een brede MFA. 
Een haalbaarheidsonderzoek hierover loopt op dit moment. Ook is in Rutten inmiddels een 
Dorpsvisie vastgesteld.  
Van de twee in Rutten voor onderwijs in gebruik zijnde schoolgebouwen is de 
onderhoudsstaat van de Paulusschool goed. De Sjaloom verkeert in redelijk tot goede staat. 
Naar omvang en centraler gelegen is de locatie of het gebouw mogelijk beter geschikt. Voor 
de realisatie van een breed MFA lijkt er een financieel gat van ca € 1.5 mln te bestaan. Dit 
zou door de andere partners dan onderwijs moeten worden opgebracht. 
Financieel: Voorzien in investering in nieuwbouw voor onderwijs voor € 2 mln. 
Jaar: SB=2015. Realistischer is 2018. 
 

2.2.10 Tollebeek 
In Tollebeek zijn de drie scholen allen gehuisvest in gebouwen uit eind jaren 50. De 
Minderhoudschool en OP De Wieken zijn de laatste jaren uitgebreid en ogen om die reden 
wellicht iets moderner dan het gebouw van De Mariaschool. 
Het gebouw van de Minderhoud verkeert in redelijk staat,  Op de Wieken verkeert in redelijke 
tot goede staat en het gebouw van de Mariaschool is in goede staat van onderhoud. De 
ouders en MR-en van de Minderhoud en Mariabasisschool hebben op eigen initiatief het 
schoolbestuur verzocht om beide scholen samen te laten gaan. 
Vanuit perspectief van huisvesting van een kindcentrum waarbij KO en PZ een 
samenwerkings relatie naar beide scholen onderhouden is huisvesting op één centrale plaats 
voor de hand liggend. 
Financieel: Voorzien in, uitbreiding/aanpassing voor maximaal € 1.800.000 mln 
(bij de hoogte van het bedrag is uitgegaan van samenvoeging t.p.v. de locatie Minderhoud – 
Op de Wieken) 
Jaar: 2017 
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Hoofdstuk 3. CONCLUSIE. 
De gedane investeringsvoorstellen sluiten aan op het IHP Primair onderwijs zoals vastgesteld 
in januari 2012. Tegelijk wordt bij de investeringsvoorstellen uitgegaan van de huidige 
onderwijsaccommodaties die aanwezig zijn. Dat wil zeggen inclusief de aanwezige 
overcapaciteit waarover o.a. in het Voortgezet onderwijs aan uw college (B&W besluit 28 mei 
2013)  en de raadscommissie Samenlevingszaken in juni van dit jaar is gerapporteerd. Ten 
aanzien van deze overcapaciteit is vooralsnog geconcludeerd in te zetten op “verwijzing naar 
leegstand c.q. medegebruik”. 
  
Op hoofdlijnen en verdicht kan de inhoud van de nu voorliggende voorstellen als  
gebalanceerd worden omschreven. Op hoofdlijn komt dit neer op: 
• Aandacht en beperkte maar verlaagde financiële investeringsruimte voor het Voortgezet 

onderwijs (van € 5 mln naar € 3 mln) 
• Aandacht en financiële investeringsruimte voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs  

(€ 3.5 mln) 
• Primaat op vernieuwing en aanpassingen van onderwijsaccommodaties in de Dorpen en 

niet  in Emmeloord en investeringen in deze accommodaties (€ 11.1 mln).  
 
Het gevolg van de inhoudelijke voorstellen omgezet naar financiële investeringen leidt tot de 
navolgende financiële conclusie. 
 

3.1 Lasten/Uitgaven versus Beschikbare middelen Onderwijshuisvesting 
Met de huidig voorgestelde investeringen blijven de uitgaven/lasten in de periode 2014-2032 
structureel hoger dan de inkomsten c.q het budget dat de gemeenteraad voor het 
beleidsterrein OHV beschikbaar heeft gesteld.  
Gemiddeld is er in de periode 2014- 2032 sprake van een nadelig exploitatiesaldo van  
- € 847.000 (afgerond).  Dit nadelig exploitatiesaldo is paars gearceerd zichtbaar in het 
groene kader van bijgevoegde Excel overzicht. Dit is het blok van de zogeheten 
egalisatiereserve.  
 
3.2 Inkomsten OHV (beschikbaar budget) 

De rijksbezuinigingen van – € 850.000 leiden tot een verlaging van de inkomsten 
(verwerkt in blauwe kader, zie Excel). Hiervan is - € 300.000 al in de structurele 
inkomsten (budget) van € 4.080.000 verwerkt. Vanaf 2015 resteert nog een op te nemen 
korting van - € 550.000 (oranje gearceerd binnen het blauwe kader, zie Excelbijlage). 
 
De aankomende doordecentralisatie onderhoud. Hiervoor is vanaf 2015 uitgegaan van 
een uitname van ca - € 866.000 (afgerond) uit het gemeentefonds. Als de raad deze uitname 
1-op-1 doorvoerd betekent het dat de beschikbare inkomsten (blauwe kader) worden 
verlaagd. In de bijgevoegde bijlage is dit lichtblauw gearceerd. Mocht het rijk een hoger 
bedrag zou kunnen uitnemen dan de genoemde € 866.000 dan vloeit daar uit voort dat er 
sprake zal zijn van een hoger tekort (negatieve reserve) dan nu verwacht.  
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 3.3. Egalisatiereserve  
Gevolg van de hogere lasten/uitgaven in de komende periode is dat de egalisatiereserve, 
groene kader van bijgevoegde bijlage, in de periode 2014 – 2032 zal teruglopen van een 
positief saldo van circa € 9,9 mln eind 2013/begin 2014 naar een negatief saldo van ca   
- € 548.000 in 2030 oplopend met - € 1.330.000 en - € 1.040.000 mln.  
Totaal afgerond - € 2.9 mln. Dat wil zeggen dat de huidig geplande investeringen, zonder 
verdere maatregelen, niet onverkort gehandhaafd kunnen blijven. 
 

 
Door fasering (naar achteren schuiven) van investeringen kan dit tekort wellicht nog enigszins worden 
afgezwakt. Een bron van inkomsten die niet is gekwantificeerd is een bijdrage van de kant van de 
schoolbesturen als de gemeente investeert in nieuwbouw waardoor onderhoudskosten aan de 
onderwijsgebouwen vrijvallen. Deze bedragen kan het schoolbestuur inbrengen in 
nieuwbouw/aanpassingen. Deze mede investerings vraag zal de gemeente ook van schoolbesturen 
stellen. Andere alternatieven zijn verder, het schrappen van investeringen/aanpassingen van 
gebouwen of het beschikbaar stellen van extra financiële middelen. Overigens brengt deze laatste 
optie direct de vraag mee waar deze financiële middelen vandaan moeten komen. 
 

In 2015 is een tijdelijke toename zichtbaar van de egalisatiereserve. Dit als gevolg van de 
doordecentralisatie onderhoud PO en (V)SO). De huidige onderhoudsreserve kan dan worden 
opgeheven en het restant van deze reserve (ca € 1.9 mln) kan worden toegevoegd aan de 
egalisatiereserve onderwijshuisvesting.  
De toename kan nog lager uitvallen als gevolg van eenmalige extra uitgaven die in het kader 
van de onderwijshuisvesting via het Programma 2014 wellicht zijn te verwachten. De hoogte 
daarvan is op dit moment nog onzeker. Inhoudelijk betreft het: 

• Aanpassing BMI; Zuyderzeecollege parallel aan besluit uit Programma 2013 voor 
Emelwerdacollege 

• Mogelijke uitbreiding Eben Haëzerschool als gevolg van inhoudelijk compromisvoorstel 
in plaats van verwijzing naar leegstand/medegebruik. Voorwaarden hiervoor: a) 
redelijke investering en b) financiële participatie van 50% van de kant van de school 
zelf; 

• Diverse overige eenmalige uitgaven. 
 
 

 
 
 


