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Collegebesluit 

- Het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen. 

- Het bekostigingsplafond voor in het jaar 2023 te bepalen op € 1.365.000,00. 
- De raad hier over te informeren. 
 

Toelichting/achtergrond 

Jaarlijks kunnen de schoolbesturen vóór 1 februari aanvragen indienen voor opneming in  

het huisvestingsprogramma in het kalenderjaar daaropvolgend. Het programma dient in  

principe uiterlijk op 31 december te worden vastgesteld. Dit jaar hebben de schoolbesturen  

in de gemeente Súdwest-Fryslân vijf aanvragen ingediend voor het programma 

onderwijshuisvesting 2023. 

 

In het Programma Onderwijshuisvesting 2023 treft u de aangevraagde voorzieningen aan die  
op grond van de verordening voor bekostiging in aanmerking komen. Dit zijn er dit jaar drie. 
In het Overzicht onderwijshuisvesting 2023 staan de aanvragen vermeld die op grond van 
beoordelings- en urgentiecriteria niet voor vergoeding in aanmerking komen. Deze aanvragen 
worden nu afgewezen. Dit zijn er twee. 
 
Het programma en overzicht is toegevoegd als bijlage 1. Hierin staat per aanvraag een uitgebreide 
rapportage die uitmondt in een advies. 
Over het programma en overzicht is op 12 oktober OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) 
gevoerd met de schoolbesturen. De schoolbesturen konden hun zienswijze geven. Dit heeft niet 
geleid tot aanpassingen van de beoordelingen. 
 

Financiën  
In de gemeentelijke begroting is het investeringsprogramma onderwijshuisvesting opgenomen.  
Voor onderwijshuisvesting van het primair onderwijs is jaarlijks vanaf 2023 een investeringsbedrag 
opgenomen van € 2.625.000. Voor voortgezet onderwijs is dit jaarlijkse bedrag € 1.313.000. De 
structurele lasten die hierbij horen zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving), respectievelijk 
89.000 en € 44.000 per jaar. Daarnaast is in de begroting jaarlijks een bedrag van € 275.000 
opgenomen voor eenmalige uitgaven aan primair en voortgezet onderwijs. 
 

De totale kosten van het programma onderwijshuisvesting 2023 zijn € 1.365.000. Hiervan komt een 
bedrag van € 550.000 ten laste van het investeringsprogramma primair onderwijs. De eenmalige 
uitgaven van het programma onderwijshuisvesting 2023 zijn totaal € 815.000 voor een maximale 
periode van 5 jaar en passen binnen de begroting. 
 



 

 

Voorgesteld wordt een bekostigingsplafond van € € 1.365.000 vast te stellen, gelijk aan het 

totaalbedrag op het Programma onderwijshuisvesting 2023. 

 

Het instellen van een bekostigingsplafond laat in dit kader onverlet dat zich in 2023 calamiteiten 
kunnen voordoen die voor schoolbesturen aanleiding geven om conform de verordening een 
aanvraag in te dienen voor zogenaamde spoedprocedures. Het instellen van een plafond kan alleen 
per begrotingsjaar en vergt ieder jaar opnieuw een expliciet besluit. 

 
Risico’s 
In onze gemeente zijn 53 scholen voor primair onderwijs, 6 scholen voor speciaal onderwijs en  
6 scholen voor voortgezet onderwijs. 
Om toekomstbestendige schoolgebouwen met een goed binnenklimaat te kunnen realiseren voor 
medewerkers en kinderen is het nodig om de komende jaren proactief, integraal en planmatig te 
gaan investeren in de onderwijshuisvesting. Deze opgave vloeit onder meer voort uit het landelijke 
klimaatakkoord en grondstoffenakkoord. 
  
Op basis van het huidige prijspeil is het met de beschikbare gemeentelijke middelen voor 
onderwijshuisvesting nauwelijks mogelijk om bijvoorbeeld één nieuwe basisschool per jaar te 
bouwen die voldoet aan de huidige eisen van bouwen, duurzaamheid en ventilatie. Om ons 
scholenbestand in de komende jaren aan te passen volgens de opgave zullen er per jaar twee 
scholen gebouwd en/of gerenoveerd moeten worden.  
De afgelopen vijf jaar zijn er twee scholen gebouwd en is er een school gerenoveerd in onze 
gemeente.  
 
Onze begroting voor onderwijshuisvesting is gebaseerd op het VNG normbudget van  
2.699,00 per m2, terwijl volgens de VNG op dit moment het zogenaamde “basis referentie-
niveau” nodig is om aan alle huidige eisen te voldoen. Dit kost € 3.419,00 per m2 voor het 
primair onderwijs; een verschil van ongeveer 25%. 

Bijlage(n) 

-Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 
 


