Sociaal beleid Participatie en Onderwijs

Aan de gemeenteraad

18 mei 2010
Gemeentestukken: 2010-18

Onderwerp: Investeringskrediet Regeling binnenklimaat en energiebesparende maatregelen
primair onderwijs
1. Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. in het kader van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009
in te stemmen met de uitvoering van een zevental aanvragen voor verbetering van het
binnenklimaat en energiebesparende maatregelen in de betreffende schoolgebouwen.
2. in te stemmen met de verwerking van de financiële gevolgen in de tweede Programmamonitor 2010.
2.Aanleiding
In een aanvullend beleidsakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat in 2010 geld beschikbaar is
voor verbetering van het binnenmilieu en energiebesparing in schoolgebouwen. Voor het
voortgezet onderwijs is circa 40 miljoen beschikbaar. Voor het basis- en speciaal onderwijs wordt
een specifieke uitkering van 97,5 miljoen verdeeld op basis van het aantal jongeren van 0-20 jaar
in de gemeente. Voor de gemeente Ridderkerk komt dit neer op een subsidiebedrag van
€ 222.333, -.
Het is mogelijk dat er in mei een hoger bedrag beschikbaar wordt gesteld door de Dienst Uitvoering
Onderwijs. Er kan maximaal tot 125% (€ 277.916,40) van het tot dusver toegekende subsidiebedrag worden toegekend. Dit is afhankelijk van het totaal aantal ingediende subsidieaanvragen
van alle gemeenten in Nederland.
In onze vergadering van 15 december 2009 is het besluit (RI09/01054, zie bijlage) genomen om in
te stemmen met het verzenden van een zevental aanvragen binnenklimaat en energiebesparende
maatregelen voor schoolgebouwen met een energielabel F en G. In dit besluit is opgenomen dat
een raadsvoorstel voor aanvraag van een investeringskrediet in mei zou volgen.
3. Aspecten
Voorwaarde van de regeling binnenklimaat en energiebesparende maatregelen is dat de gemeente
een deel van de financiering voor haar rekening neemt. De betreffende schoolbesturen nemen het
overige deel van de cofinanciering voor hun rekening, zijnde € 88.000, -.
Relatie met structuurvisie
Het investeren in binnenklimaatmaatregelen en energiebesparende maatregelen past in uitdaging
acht van de structuurvisie. Daarbij gaat het om een duurzaam en milieubewust Ridderkerk. De
werkzaamheden in het kader van de verbetering binnenklimaat en energiebesparende
maatregelen zorgen voor een kwaliteitsimpuls op het gebied van duurzaamheid van
schoolgebouwen in de gemeente.
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Aanvragen volgen de lijn van de bestaande huisvestingsverordening
In overleg met de schoolbesturen is besloten om de bestaande huisvestingsverordening leidend te
laten zijn bij het kiezen van maatregelen voor verbetering van het binnenklimaat en
energiebesparende maatregelen. Dit houdt grofweg in dat (onderhouds)werkzaamheden aan de
binnenkant van het schoolgebouw voor rekening komen van het schoolbestuur. (Onderhouds)
werkzaamheden aan de buitenkant van het schoolgebouw komen voor rekening van de gemeente.
Omdat schoolbesturen niet willen investeren in zaken die volgens de huisvestingsverordening voor
rekening van de gemeente zouden moeten komen is ervoor gekozen om een mix van binnen- en
buitenmaatregelen aan te vragen. Immers de regeling stelt dat zowel de gemeente als het
schoolbestuur dienen te investeren. Een ander argument voor deze werkwijze is dat de rollen
zuiver zijn en dat er achteraf geen onenigheid met andere schoolbesturen kan komen
(precedentwerking).
Voorwaarden
1.1 Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de regeling binnenklimaat en energiebesparende
maatregelen. Eén daarvan is dat de werkzaamheden in 2010 uitgevoerd dienen te worden. Als dit
niet het geval is zal het subsidiebedrag terugbetaald moeten worden aan de Dienst Uitvoering
Onderwijs.
1.2 Een tweede voorwaarde is dat de gemeente een gedeelte van de financiering van de totale
projectkosten voor haar rekening neemt. Het subsidiedeel van het Rijk is in deze 60% van de totale
projectkosten. Het overige deel financiering wordt gedeeld door de gemeente en de deelnemende
schoolbesturen. Als de gemeenteraad besluit niet in te stemmen met toekenning van het
investeringskrediet zal het toegekende subsidiebedrag terugbetaald moeten worden aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs.
1.3 Een risico dat zich voor kan doen, is dat de aanbesteding(en) van de werkzaamheden door de
schoolbesturen een overschrijding laat/laten zien. Dit risico zal volledig voor rekening komen van
de individuele schoolbesturen. Om dit risico te tackelen worden er in de af te geven beschikkingen
strikte voorwaarden opgenomen. Hiervoor zal advies worden ingewonnen bij de afdeling Juridische
Zaken.
4. Aanpak/Uitvoering
Zoals in de aanleiding is vermeld is het mogelijk dat de rijkssubsidie verhoogd wordt met een
maximum van 125% van het al toegekende budget van € 222.333, -, zijnde € 277.916,40. Hierna te
noemen de 125% variant. Als in de definitieve beschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs het
subsidiebedrag ongewijzigd blijft zal het gemeentelijk deel cofinanciering € 77.921,07 bedragen.
Om niet twee keer uw instemming te vragen voor het beschikbaar stellen van krediet is in dit
voorstel uitgegaan van de financiële consequenties bij een maximale toekenning van de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Als alternatief blijft dus de optie dat het subsidiebedrag van de Dienst
uitvoeringonderwijs ongewijzigd blijft. Hierna te noemen de 100% variant.
Realisatie van de uit te voeren werkzaamheden komt voor rekening van de deelnemende
schoolbesturen. Er is voorgesteld om hier gezamenlijk in op te trekken om zo een kostenvoordeel
te behalen. Alle schoolbesturen hebben aangegeven hier open voor te staan en hebben tevens
aangegeven in de zomervakantie de werkzaamheden te willen uitvoeren.
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Verantwoording
In artikel 8 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 is
opgenomen dat het college voor 15 juli 2011 de verantwoordingsinformatie aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurt.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Op 3 februari ontving de gemeente een beschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs,
uitvoeringsorgaan van het ministerie van OCW, voor de zeven ingediende aanvragen. De
gemeente heeft in februari een subsidiebudget van € 222.333, - ontvangen. Bij dit toegekende
bedrag zal de cofinanciering voor het gemeentelijk deel € 78.000, - bedragen. Voor 1 mei 2010
wordt bekend gemaakt of de aanvragen bovenop de al ingediende aanvragen zullen worden
toegekend. In dat geval zal het gemeentelijke deel cofinanciering € 98.000, - bedragen (125% van
€ 78.000, -). Om niet een tweede keer bij uw raad een kredietaanvraag voor te stellen wordt,
vooruitlopend op de definitieve beschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs, een
kredietaanvraag voorgelegd voor de variant waarin de rijkssubsidie 25% hoger zal zijn.
Kosten
Aanvragen
100% variant
125% variant

Totaal
€ 370.555,00
€ 463194,00

Rijkssubsidie
€ 222.333,00
€ 277.916,40

Gemeente
€ 77.921,07
€ 97.401,39

Bijdrage per schoolbestuur (125% variant)
School
Adres
Jaar
Label

Totaal

Bijdrage rijk

De Klimop

Schoolbestuur
€ 70.300,93
€ 87.876,21

1966

G

€ 54.265,79

€ 32.559,48

1968

F

€ 53.633,83

€ 32.180,30

€ 11.278,23

€ 10.175,30

De Bongerd

Mr. Treubstraat
Da Costalaan 1
Patrijs29

Bijdrage
gemeente
€ 11.411,12

1979

F

€ 77.656,73

€ 46.594,04

€ 16.329,82

€ 14.732,87

De Botter

Voorn 11

1982

G

€ 53.880,55

€ 32.328,33

€ 11.330,11

€ 10.222,11

De Noord

Bilderdijklaan 2A
Reyerweg
60
Randweg 3

1973

F

€ 86.733,49

€ 52.040,10

€18.238,50

€ 16.454,90

1972

G

€ 92.843,10

€ 55.705,86

€19.523,24

€ 17.614,00

1967

G

€ 44.180,50

€ 26.508,30

€9.290,37

€ 8.381,83

€ 463.194,00

€ 277.916,40

€ 97.401,39

€ 87.876,21

De Wingerd

CNBS De
Regenboog
De
Driemaster

Bijdrage
school
€ 10.295,19

Dekking
Uitgaande van de 125% variant, behelst het voorstel een totale kredietaanvraag van € 375.300, -.
De Bijdrage van het rijk hierin wordt geraamd op € 277.900, -. De netto investering voor de
gemeente bedraagt derhalve € 97.400, -, af te schrijven in 15 jaar. De investering met de daaruit
voortvloeiende kapitaalslasten zijn verwerkt in de tweede monitor 2010. De tweede monitor wordt
in dezelfde raadsvergadering behandeld.
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Dekking voor de kapitaallasten is gevonden binnen het geraamde investeringsvolume 2010- 2013.
Per school zal er een kostenplaats worden ingericht ten laste waarvan de verwachte uitgaven
(gedeelte Rijk en gemeente) worden gebracht met daartegenover de geraamde rijksbijdrage per
school.
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,
de burgemeester,

Behandeld in commissie Samen wonen
Behandeld in de raad d.d. 1 juli 2010
d.brand@ridderkerk.nl/795/AO

