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16 maart 2015  
vraag m.b.t. overheveling buitenonderhoud Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente 

Albrandswaard 

Nathalie Schootemeijer  
n.v.t. 
n.schootemeijer@albrandswaard.nl 
 
147379 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Maandag 1 december 2014 is de toezegging door wethouder Wolfswinkel gedaan dat 
de raad eind februari de afrekening onderhoud, inclusief een overzicht van wat de 
afgelopen vier jaar is ontvangen en uitgegeven, conform de Verordening voorziening 
huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard, ontvangt. Indien eind februari niet 
wordt gehaald wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld. 
 
KERNBOODSCHAP 
De termijn is niet haalbaar gebleken. De afhandeling is een stuk complexer dan dat in 
eerste instantie werd gedacht.  Dat heeft een aantal redenen.  
De afrekening van het onderhoud heeft betrekking op de afspraken die gemaakt zijn in 
het OOGO. In het OOGO is afgesproken dat er een schouwronde langs de gebouwen 
plaats zal vinden, om de zaken goed in beeld te krijgen. Het gaat om zaken waarbij wij 
mogelijk nog een verplichting hebben richting de schoolbesturen én ook waarvan de 
schoolbesturen van mening zijn dat wij nog een verplichting richting hen hebben.  
Door de complexiteit van de zaken én de relatie met de overheveling van het 
buitenonderhoud versus reeds aangevraagde huisvestingvoorzieningen neemt de 
afhandeling meer tijd dan gepland.  
 
Wij vinden goede afstemming met de schoolbesturen van groot belang. Daarom 
worden de constateringen structureel in het OOGO besproken. Al met al kost de 
afhandeling van de zaken meer tijd dan dat wij vooraf hebben ingeschat.   
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CONSEQUENTIES 
De raad wordt voor het zomerreces geïnformeerd over de afrekening onderhoud 
onderwijshuisvesting.  
 
VERVOLG 
De raad ontvangt de afrekening onderhoud  en het overzicht van wat de afgelopen 
jaren is uitgegeven, nadat het in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) is 
besproken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


