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*Z00D1C28F42* 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld besluit 
 
 
1. De reserve onderwijshuisvesting Maarssen omzetten naar een kapitaallastenreserve. 
2. De reserve gemeenschappelijke complexen Maarssen hernoemen naar reserve beheer 

schoolgebouwen 
 
 
Samenvatting 
 
 
Dit voorstel houdt in dat de naamgeving en bestemming van enkele reserves gerelateerd aan 
onderwijshuisvesting worden aangepast. 
In het voorstel wordt ook melding gemaakt van aanpassingen van de begrotingsinrichting met 
verschuiving van budgetten over programmagrenzen. De besluitvorming daarover heeft reeds eerder  
(bij Bestuursrapportage en Voorjaarsnota) plaatsgevonden.  
De begroting 2013 is het eerste jaar waarin deze wijzigingen worden verwerkt. De wijzigingen werken 
door in volgende jaren.  
 
 
 
 
Bijlagen: Geen 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Onderwijs(huisvesting) op orde 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
17 december 2013 
 
Werksessie 
25 november 2013 
 

 

Portefeuillehouder 
P. de Groene eur ing 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Opsteller 
kees.van.kooten@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/12/15133-VB/13/03151 
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Inleiding 
In juni 2012 hebben wij een bestuursopdracht vastgesteld met als doel diverse aspecten van het 
financiële beleid en de uitvoering van onderwijs en onderwijshuisvesting van de gemeente Stichtse Vecht 
op orde te brengen. 
Met name de inrichting van de onderwijsparagraaf van de begroting van de gemeente Stichtse Vecht 
behoefde harmonisatie naar een eenduidige begrotingsinrichting. De uitsplitsing van de verschillende 
rollen van de gemeente was daarbij de leidraad. 
 
De opdracht heeft onder meer geleid tot  een aantal voorstellen die betrekking hebben op de  begroting en 
de reserves en voorzieningen. 
 
De voorstellen betreffen: 
• voorstellen tot herinrichting (harmonisatie) van de begrotingsopzet voor de 

onderwijshuisvestingskosten ingaande begrotingsjaar 2013. 
• Wijziging / harmonisatie van de begrotingssystematiek voor onderwijskosten en –baten 
• Aanpassingen in naamgeving en doelstelling van reserves op het gebied van onderwijs. 
 
De bestuurlijke beslispunten betreffen deels  de bevoegdheid van ons college, deels de bevoegdheid van 
de gemeenteraad. 
Naast vaststelling van de beslispunten door ons college is op onderdelen ook een raadsbesluit nodig om 
de voorstellen definitief te kunnen verwerken in begroting en rekening. 
Een deel van de besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden bij de vaststelling van Berap 1 2013 en de 
Voorjaarsnota 2013. 
 
Harmonisatie 
De achtergrond en de aanleiding voor dit voorstel is  gelegen in de noodzaak ook de 
begrotingsinrichting voor de onderdelen die betrekking hebben op onderwijshuisvesting te 
harmoniseren. 
 
Beoogd maatschappelijk effect 
Het voorstel levert een bijdrage aan het op orde brengen van de basis voor het kunnen voeren  
van - in dit geval - een beleid op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting. 
 
Argumenten 
 
1. Aanpassing van de begroting is noodzakelijk 

Naast wijzigingen binnen het programma Onderwijs (bevoegdheid college) zijn er ook 
wijzigingsvoorstellen die over de grenzen van het progamma Onderwijs heen gaan. Deze 
wijzigingen zijn ter vaststelling aan uw Raad voorgelegd bij de Berap I 2013 en de 
Voorjaarsnota 2013. 
 
De volgende programmagrens-overschrijdende aanpassingen zijn daarbij verwerkt: 
• De begrotingsonderdelen die betrekking hebben op de gymnastiekaccommodaties van 

voorheen de gemeente Maarssen worden in de begroting overgeheveld van het 
programma Onderwijs naar het programma Sport. 
De kosten voor het gebruik door scholen voor primair onderwijs worden zichtbaar 
gemaakt door een genormeerde bijdrage in de exploitatie van de 
gymnastiekaccommodaties ten laste van de begroting onderwijs te brengen.  

 
• Binnen het Programma Onderwijs worden de vergoedingen aan de scholen voor 

betaalde exploitatiekostenvergoedingen voor gymnastiekaccommodaties (scholen die 
gebruik maken van accommodaties in beheer bij Sportfondsen Stichtse Vecht of andere 
accommodaties die geen eigendom zijn of niet in beheer zijn bij de gemeente ) 
verantwoord. 
Voor de eigen gemeentelijke sportaccommodaties die begrotingstechnisch onder het 
programma Sport zijn opgenomen wordt onder het programma Onderwijs een 
vergelijkbare toerekening van gebruikskosten per school opgenomen.  
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• Het jaarlijkse (voorheen Maarssense) budget van € 315.000,-- voor onderwijshuisvesting 

is verdeeld over onderhoud en schadeafwikkeling  van voorheen Maarssense scholen en 
gymnastiekaccommodaties. De onderhoudsbudgetten  worden jaarlijks aan de 
voorziening gedoteerd, zodra de voorziening onderhoud gebouwen weer actief is. Deze 
voorziening wordt weer actief na het vaststellen van de meerjaren onderhoudsplannen 
(MOP’s). Het restant van het jaarlijkse budget blijft beschikbaar voor overige uitgaven. 

 
• Gebouwen die geen onderwijsfunctie meer hebben, en die niet gelijk afgestoten worden, 

worden onderdeel van de gemeentelijke vastgoedvoorraad en als zodanig in de 
gemeentebegroting opgenomen. 

 
 
2. Aanpassing van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad 

Voor zover de voorstellen tot aanpassing van de begroting programma overschrijdend zijn, of 
wijzigingen in het reserve- en voorzieningenbeleid impliceren, is de bevoegdheid van de raad 
in het geding. Begrotingswijzingen binnen de programma’s kunnen door het college worden 
vastgesteld. 

 
 
3. De voorgestelde aanpassingen hebben geen budgettaire consequenties 

De intentie van de harmonisatie is om te komen tot een logische en eenduidige 
begrotingsopbouw. De hiermee gemoeide  herinrichting van de begroting is dus vooral 
technisch van aard.  
De herinrichting heeft wel tot consequentie dat de begrote bedragen op een andere wijze over 
de begrotingsposten worden verdeeld. 
 
De harmonisatie van de onderwijshuisvesting, in relatie met de aanpassing bij de indeling van 
de sportaccommodaties en de voormalige onderwijsgebouwen leidt in meerjarenperspectief 
tot de onderstaande verschuiving over de programma’s. 
 

 2013  2014 2015 2016 
 € € € € 

Programma 4 
Kosten onderwijs -134.260 -145.457 -144.758 -144.061 
Programma 5  
Kosten sportaccommodaties 22.412 39.275 38.837 38.400 
Programma 9   
Kosten voormalige onderwijsgebouwen 111.848 106.182 105.921 105.661 
 
Voor de achtergrond van deze verschuivingen wordt verwezen naar de toelichting onder 
argument 1 van dit voorstel. 
De begrotingswijziging voor 2013 is opgenomen in, en vastgesteld met de Berap I 2013. 
De begrotingswijzigingen voor de jaren 2014 en verder zijn opgenomen in, en vastgesteld met 
de Voorjaarsnota 2013. 

 
 
4. Ook in de indeling van reserves en voorzieningen gerelateerd aan onderwijshuisvesting zijn 

aanpassingen nodig 
De huidige begroting is niet op een eenduidige wijze ingericht voor wat betreft de reserves en 
voorzieningen die  ten behoeve van onderwijs(huisvesting) worden gehanteerd. 
 
• Er wordt op basis van de geactualiseerde onderhoudsplanningen ingaande 2013 

(opnieuw) een voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen ingesteld. 
De feitelijke uitgaven aan onderhoud in een jaar worden aan deze voorziening 
onttrokken. Het vastgestelde Programma Huisvesting Onderwijs voor het desbetreffende 
jaar is leidend voor deze onderhoudsuitgaven en de raming daarvan in de begroting. 
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De besluitvorming hierover  wordt gekoppeld aan de vaststelling van de 
meerjarenonderhoudsplanningen, en een voorstel daartoe zal u separaat worden 
aangeboden. 

 
• Toevoegingen en onttrekkingen aan onderhoudsvoorzieningen worden berekend en 

geadministreerd per school. 
 
• Vanuit de voormalige gemeente Maarssen bestaat de reserve onderwijshuisvesting. 

In het Rapport onderzoek Vermogenspositie van 2012 staat o.a. dat deze reserve 
onderwijshuisvesting de status “kapitaallastenreserve” krijgt. Helaas is dit niet in het 
raadsbesluit opgenomen. 
Conform het gestelde in het onderzoek Vermogenspositie wordt de reserve 
onderwijshuisvesting een kapitaallastenreserve. 
Op basis van deze status wordt aan de reserve rente toegerekend. Tot en met 2012 is 
aan de reserve rente toegevoegd, maar dit is niet volgens de richtlijnen. 
De reserve dient momenteel als dekking voor kapitaallasten van 3 investeringen in 
onderwijshuisvesting  opgenomen in het Programma Huisvesting Onderwijs 2012 en voor 
de dekking van een deel van de investering sporthal Safari.  Daarnaast worden de 
investeringen in de uitbreiding van de Rientjes Mavo hieruit gedekt. 
De reserve onderwijshuisvesting Maarssen wordt met ingang van het boekjaar 2013 
omgevormd tot een “kapitaallastenreserve onderwijshuisvesting Stichtse Vecht”.  Deze 
reserve krijgt een eenduidig doel, zijnde de dekking van kapitaallasten van investeringen 
in onderwijshuisvesting. Dit houdt in dat het saldo van de reserve gebaseerd is op de 
boekwaarde van de betreffende investeringen.  

 
• De reserve gemeenschappelijke complexen heeft zijn oorsprong in de voormalige 

gemeente Maarssen. Deze reserve heeft uitsluitend een relatie met taken van de 
gemeente ten aanzien van de schoolgebouwen waarvan het beheer volledig bij de 
gemeente ligt. De schoolbesturen dragen voor deze gebouwen een deel van hun 
rijksbekostiging voor materiële instandhouding af aan de gemeente. Het jaarlijkse 
resultaat wordt verrekend met de reserve. 
De reserve heeft als doel de egalisatie van de kosten in verband met het in stand houden 
van de betreffende panden. 
De exploitatiekosten van de gebouwen moeten op langere termijn -taakstellend- gedekt 
worden door de bijdragen die van de schoolbesturen ontvangen worden.  
De reserve gemeenschappelijke complexen Maarssen wordt hernoemd tot een reserve 
beheer schoolgebouwen. De reserve dient als egalisatiereserve voor de kosten en baten 
die de gemeente heeft vanuit de rol van het beheer van schoolgebouwen. (apart van de 
onderwijshuisvesting)  

 
Communicatie 
De voorgestelde maatregelen in dit raadsvoorstel hebben in hoofdzaak betrekking op de interne 
organisatie van de gemeente. Daarmee vervalt de noodzaak om actief extern te communiceren. 
 
Risico’s (financieel, juridisch) 
Er zijn -gerelateerd aan de voorgestelde besluiten - geen  financiele of juridische risico’s te 
benoemen. 
 
Vervolg 
Zodra de meerjarenonderhoudsplanningen beschikbaar zijn kan ook de besluitvorming over de 
onderhoudsvoorzieningen afgerond worden. 
 
 
5 november 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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