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Inleiding 
Naar aanleiding van diverse investeringen en ontwikkelingen binnen de onderwijshuisvesting is in de raad 
gesproken over de kosten hiervoor. Het college heeft de raad toegezegd om de uitgaven voor 
onderwijshuisvesting en de inkomsten uit het gemeentefonds in beeld te brengen. Daarnaast heeft zij 
toegezegd inzicht te geven hoe deze kosten van onderwijshuisvesting kunnen worden beheerst.  
Zie in dit verband raadstoezegging 333 ‘In de op te stellen nota over de beheersing van uitgaven voor de 
onderwijshuisvesting zullen enerzijds de uitgaven voor de onderwijshuisvesting worden opgenomen en 
anderzijds de inkomsten uit het gemeentefonds.’ en raadstoezegging 21 ‘Over de kostenbeheersing en de 
huisvesting van het onderwijs in Ridderkerk zal de raad volgend jaar een notitie worden aangeboden’. 
 
Deze notitie beoogt het gewenste inzicht te geven in de kosten en uitgaven voor onderwijshuisvesting in de 
gemeente Ridderkerk. Daarnaast wordt ingegaan op de instrumenten die de gemeente ter beschikking staan 
om de kosten voor onderwijshuisvesting te beheersen.  
 
Uitgaven 
Bij het berekenen van de uitgaven voor onderwijshuisvesting is uitgegaan van de begroting 2007-2010. De 
bedragen zijn niet geïndexeerd. We gaan er vanuit dat de kostenstijging door inflatie gelijke trend houdt met 
de stijging van de inkomsten via het gemeentefonds. 
 
Kapitaallasten 
Kapitaallasten worden berekenend op basis van de boekwaarden, afschrijvingstermijnen en rekenrente 
(4,2%). Hierbij is rekening gehouden met de afschrijvingstermijnen, zoals deze door de raad zijn vastgesteld: 
 
o Investeringen tijdelijke huisvesting : 15 jr.  
o Investeringen permanente huisvesting: 50 jr.  
o Installaties     10-15 jr  
o in jaar van investering: afschrijving  = 0,  rentelast = 0 
o overige jaren: afschrijving  = aanschafwaarde / afschrijvingstermijn, 
 rentelast  = rente x restant boekwaarde 
 
Onderhoudskosten:  
Aangezien de kosten voor onderhoud jaarlijks fluctueren is de jaarlijkse dotatie aan de 
onderhoudsvoorzieningen als kostenpost onderhoud meegenomen. Deze onderhoudkosten worden t.l.v. de 
voorziening gebracht, zodat er geen kapitaalslasten op de begroting drukken. 
 
Sportaccommodaties 
De opgenomen kosten voor sportaccommodaties zijn de totale kosten, dus inclusief exploitatiekosten, voor 
zover zij toegerekend kunnen worden aan het onderwijsgebruik. Dit betreft zowel gymnastieklokalen, 
sporthallen en sportvelden. 
 
Fig.1. Uitgaven 
kosten 2007 2008 2009 2010 
Kapitaallasten 1.726.304 2.918.042 3.295.252 3.220.850 
Onderhoud 183.596 169.631 168.574 168.869 
Apparaatskosten 
(formatie) 255.684 255.684 255.684 255.684 
Belastingen 74.705 74.705 74.705 74.705 
Verzekeringen 111.692 111.692 111.692 111.692 
Vergoedingen 408.648 408.648 408.648 408.648 
Huren 517 517 517 517 
Overige uitgaven 316.761 301.761 26.761 26.761 
Sportaccommodaties 814.588 814.588 814.588 814.588 

     
totaal € 3.892.495 € 5.055.268 € 5.156.421 € 5.082.314 
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De stijging van de kapitaallasten met 1.200.000 (van 1.726.304 naar 2.918.042) tussen boekjaar 2007 en 
2008 is het gevolg van de nieuwbouwprojecten Schaepmanschool en Maximaschool, de implementatie van 
lokaal maatwerk.  
De stijging van de kapitaallasten met 400.000 (van 2.918.042 naar 3.295.252) tussen boekjaar 2008 en 2009 
is het gevolg van de nieuwbouwprojecten De Reijer en de Burcht. 
 
Inkomsten 
Conform de wens van de raad willen we in deze paragraaf inzicht geven in de inkomsten voor 
onderwijshuisvesting vanuit het gemeentefonds. De gemeente ontvangt geen (geoormerkte) uitkering van het 
rijk voor onderwijshuisvesting. De bijdrage hiervoor is in de gemeentefondsuitkering versleuteld en daarmee 
fictief. Bij het berekenen van de inkomsten met betrekking tot onderwijshuisvesting is dit fictieve bedrag uit het 
gemeentefonds herleid. Middels rekenmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgerekend wat 
het fictieve bedrag aan inkomsten voor onderwijshuisvesting voor de gemeente Ridderkerk bedraagt. Deze 
informatie is gebaseerd op de septembercirculaire van 2006. Daarnaast ontvangt de gemeente nog enkele 
kleinere bedragen voor onderwijshuisvesting, bijvoorbeeld uit opbrengst door verhuur.  
 
Fig. 2. Inkomsten 
factoren Bedrag/eenheid aantal bedrag 
jongeren  €     100,37 9.656,00  €   969.172,72  
huishoudens met een laag inkomen (drempel)  €       48,97 3.795,60  €   185.870,53  
minderheden  €       83,56 1.670,00  €   139.545,20  
leerlingen (v)so €     309,77 479,16  €   148.429,39  
leerlingen vo €     389,92 2.542,40  €   991.332,61  
extra groei jongeren €     169,94   €                  -    
extra groei leerlingen vo €     221,81 205,80  €     45.648,50  
oppervlakte land (ha.) €        3,46 2.374,00  €       8.214,04  
oppervlakte water (ha.) €        3,46 136,00  €          470,56  
omgevingsadressendichtheid €        3,25 32.463,55  €   105.506,54  
kernen € 2.540,74 3,00  €       7.622,22  
totaal basis      € 2.601.812,32  
uitkeringsfactor 1,383    
totaal uitkering gemeentefonds 
 
inkomsten overig (verhuur)                          

              € 3.598.306,43  
 
              €        6.165,59 

 
totaal                 € 3.604.472,02 

 
Vergelijking 
In de Monitor Onderwijshuisvesting 20041 (2006) wordt het landelijke beeld geschetst dat gemeenten wel 
actief zijn op het gebied van onderwijshuisvesting, maar dat de uitgaven daarvoor enigszins achterblijven bij 
het fictieve budget in het gemeentefonds. Daarbij valt op dat kleine gemeenten, of gemeenten waar geen 
voortgezet onderwijs aanwezig is, doorgaans (ruim) onder het fictieve budget blijven. Terwijl grotere 
gemeenten, of gemeenten waar wel voortgezet onderwijs aanwezig is (zoals in onze gemeente), over het 
algemeen meer dan het fictieve budget uitgeven aan onderwijshuisvesting.  
 
Bij de landelijke monitor worden de aan onderwijs toe te rekenen kosten voor het gebruik van de sporthallen 
en sportvelden niet meegenomen.  Aangezien de sporthallen en sportvelden voor het onderwijs (intensief) 
gebruikt worden en bij het ontbreken van sporthallen er meer gymnastieklokalen gebouwd moeten worden zijn 
de kosten van het onderwijs gebruik wel toegerekend. Hiermee ontstaat een completer beeld van de 
werkelijke lasten.  
 

                                                   
1 Een samenvatting is te lezen op: http://www.minocw.nl/documenten/23776.pdf 

http://www.minocw.nl/documenten/23776.pdf
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Fig. 3. Saldo 
 2007 2008 2009 2010 
(Fictieve) inkomsten € 3.604.472 € 3.604.472 € 3.604.472 € 3.604.472 
Uitgaven € 3.892.495  € 5.055.268  € 5.156.421  € 5.082.314  
 
Verschil 
Een negatief saldo betekent 
een overschrijding van het 
(fictieve) budget 

 
€ -/- 288.023 

 
€ -/- 1.450.796 

 
€ -/- 1.551.949 

 
€ -/- 1.477.842 

 
De vergelijking in figuur 3 laat zien, dat ook de gemeente Ridderkerk het fictieve budget voor 
onderwijshuisvesting vanaf 2007 overschrijdt. De stijging in 2008 wordt verklaard door de geplande 
investeringen in onderwijshuisvesting in lokaal maatwerk, Dr. Schaepmanschool en Maximaschool. De stijging 
in 2008 wordt verklaard door de geplande investeringen in De Burcht, De Reijer. Het feit dat de gemeente 
Ridderkerk het fictieve budget overschrijdt past in het hierboven geschetste landelijke beeld, aangezien er in 
Ridderkerk ook voortgezet onderwijs aanwezig is.  
De geraamde uitgaven voor onderwijshuisvesting uit figuur 3 zijn volledig verwerkt in de gemeentelijke 
begroting. 
 
Instrumenten voor kostenbeheersing 
De gemeente beschikt over een aantal instrumenten, waarmee de kosten voor onderwijshuisvesting kunnen 
worden beheerst.  
 
Voorzieningen 
Door jaarlijks te doteren aan de betreffende voorzieningen op basis van (geactualiseerde) 
meerjarenonderhoudsplannen ontstaat er een beeld van de (ontwikkeling van de) financiën met betrekking tot 
de onderhoudskosten onderwijshuisvesting. Door gebruik te maken van de voorzieningen wordt er jaarlijks 
een vast bedrag gedoteerd, terwijl de onttrekkingen kunnen fluctueren (indien de voorzieningen dat toe staan). 
Voordeel hiervan is dat incidentele (hoge) onttrekkingen geen gevolgen hebben voor de exploitatie, mits de 
voorziening hoog genoeg is,  
 
Bekostigingsplafonds 
De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Ridderkerk 2007 biedt de mogelijkheid om 
bekostigingsplafonds te hanteren. Het voordeel van een dergelijk plafond instellen is, dat financiële planning 
mogelijk wordt. Daarnaast wordt het tevens mogelijk prioriteiten te stellen voor de onderwijshuisvesting. In de 
gemeente Ridderkerk is bij de opstelling van het Huisvestingsprogramma 2007 voor het eerst gebruik 
gemaakt van een bekostigingsplafond. In het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) werden 
gezamenlijk de prioriteiten vastgesteld. T.b.v. kostenbeheersing kan er voor gekozen worden het 
bekostigingsplafond jaarlijks bij de begroting vast te stellen. 
 
Integraal huisvestingsplan 
Ook het opstellen van een integraal huisvestingsplan draagt bij aan het inzichtelijk maken van de financiën 
met betrekking tot de onderwijshuisvesting en de overige accommodaties die in het plan aan bod komen. Een 
dergelijk plan wordt overleg met het veld opgesteld. Op deze wijze kunnen afspraken worden gemaakt over 
wederzijdse verwachtingen en financiële bijdragen aan de realisatie van het plan. In de gemeente Ridderkerk 
is recent het Integraal HuisvestingsPlan 2006-2010 (IHP) vastgesteld. Dit plan is totstandgekomen na een 
zogenaamde “heisessie” met het onderwijsveld. Het IHP wordt eind dit jaar met de betrokken partners 
tussentijds geëvalueerd en kan zonodig in 2008 worden bijgesteld. 
 
Normbekostiging versus feitelijke kosten 
De gemeente is vrij om te bepalen op welke wijze de kosten voor bijvoorbeeld onderhoud worden vergoed. Dit 
kan een vergoeding zijn op basis van een vooraf berekend normbedrag, maar het is ook mogelijk de werkelijk 
gemaakte kosten te vergoeden. De gemeente Ridderkerk hanteert voor het onderhoud de regel dat 
vergoeding plaatsvindt op basis van de feitelijke kosten. Dit is conform het advies van de VNG hierover. 
Variaties zijn evenwel denkbaar. Een veelgehanteerde afspraak is om de feitelijke kosten te vergoeden, met 
een maximum van het normbedrag. Dit dient te worden vastgelegd in de verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs. Voor uitbreiding en nieuwbouw worden normbedragen toegekend. 
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Benutten van leegstand  
(zie in dit verband ook de notitie ‘Randvoorwaarden medegebruik/verhuur van onderwijsgebouwen’) 
 
In Ridderkerk is in het Primair Onderwijs sprake van een overschot van 15-20 lokalen. 
 
Indien bij een school sprake is van leegstand, is de gemeente op basis van de Verordening Voorziening 
huisvesting onderwijs gemeente Ridderkerk 2007 bevoegd om die leegstand te vorderen. Het wettelijk 
instrument van vorderen van leegstaande onderwijsruimten kan worden ingezet om de onderwijsruimte 
efficiënt te benutten. In geval een andere school recht heeft op uitbreiding kan worden verwezen naar de 
bestaande leegstand. Daarnaast mag de gemeente leegstaande lokalen vorderen en deze tegen 
exploitatiekosten ter beschikking te stellen aan onderwijs en culturele, maatschappelijke of recreatieve 
bestemmingen. Het is de gemeente niet toegestaan lokalen te vorderen voor verhuur aan commerciële 
functies zoals kinderopvang.  
 
In de gemeente Ridderkerk wordt terughoudend omgegaan met het vorderen van lokalen. De behoefte aan 
huisvesting voor culturele, maatschappelijke en recreatieve bestemmingen kunnen echter in dit kader worden 
onderzocht – dit genereert echter geen extra inkomsten. 
 
Voor het genereren van inkomsten uit leegstaande ruimte is de gemeente afhankelijk van de medewerking 
van schoolbesturen. Schoolbesturen mogen leegstaande ruimtes verhuren. Hiervoor is wel toestemming van 
de gemeente nodig. De gemeente is daarbij gerechtigd een vergoeding te vragen voor de stichtingskosten. 
Schoolbesturen mogen een vergoeding vragen voor de exploitatiekosten. 
 
 
Conclusie 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de uitgaven van de gemeente ten behoeve van 
onderwijshuisvesting het fictieve budget hiervoor overschrijden. Dit fictieve budget is berekend aan de hand 
van een verdeelsleutel van het ministerie van OCW en maakt onderdeel uit van de gemeentefondsuitkering. 
De verschillende instrumenten die kunnen worden gebruikt om de kosten voor onderwijshuisvesting te 
beheersen, worden (indien nodig) reeds ingezet. 

 
 


