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Onderwerp: advies Herijking toekomstperspectief huisvesting basisonderwijs 

 
  

 
Geacht college, 
 
Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad met betrekking tot het concepteindrapport Herijking 
toekomstperspectief huisvesting basisonderwijs, door u vastgesteld op 29 september 2015 en voor advies 
ontvangen op 1 oktober 2015.  
 
Het betreft een convenant voor huisvesting voor de komende 20 jaar tussen gemeente en schoolbesturen met 
als doel een “herzien, gedragen visie op Huisvesting Basisonderwijs”. Wij hebben begrepen dat er met alle 
partijen alleen op individuele basis is gesproken en vragen ons af hoe “gedragen” een convenant in deze is. 
Graag vernemen wij van u of er over het voorliggende concepteindrapport  consensus is bij de betrokken 
samenwerkingsverbanden, scholen en gemeente. Naar ons inzien is dat een voorwaarde voor een convenant 
waaraan elke partij zich in de toekomst gebonden acht.   
 
Hieronder geven wij puntsgewijs onze reactie op de hoofdelementen van het rapport. 
 
Beleidsvisie op onderwijshuisvesting. 
Door de huidige financiële situatie, lees: onvoldoende middelen, is de gemeente Heerenveen slechts gerechtigd 
tot investeringen in „stenen‟ als deze onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Dat dit noodzaakt tot een „minimale 
uitvoering van de wettelijke zorgplicht‟ inzake de huisvesting van het onderwijs, begrijpt de Participatieraad.  
Wel dienen eventuele noodvoorzieningen van zodanige kwaliteit te zijn, dat het er prettig lesgeven en –
ontvangen is.  
 
Visie voor de korte, middellange en lange termijn  
Omdat wordt gerekend op betere tijden, wordt toch een visie op onderwijshuisvesting geformuleerd. Deze is in 
hoofdzaak gebaseerd op de „oude‟ uitgangspunten voor een efficiënte inzet van huisvesting. Daarmee kan de 
Participatieraad  instemmen, mits er ruimte, reserve en flexibiliteit blijft voor vernieuwing en belangwekkende 
initiatieven.   
 
Wel adviseren we dringend die scholen vanuit de huisvesting te faciliteren die zich inspannen voor 
maatschappelijke verbreding, dus met peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang. Ruimte scheppen voor de 
uitvoering van beleidsvoornemens op het gebied van zorg en onderwijs, u kunt hierbij denken aan de 
bereikbaarheid  en een ruimte voor preventiemedewerkers. Zie ook ons recente advies inzake de omvorming 
van peuteropvang.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Wat we missen, is de aansluiting tussen de huisvestingsvisie en de gemeentelijk beleidsplannen: Zorg voor 
Jeugd 2015-2018 en de Kadernota Werk, Inkomen en Participatie 2014-2018. Met name de afstemming met het 
Passend Onderwijs en het Speciaal Onderwijs: zouden daar door „ontschotting‟ geen middelen kunnen 
vrijkomen voor huisvesting? Wij zijn benieuwd naar de visie van de gemeente; het gaat ten slotte om 
(huisvesting van) onderwijs en zorg voor de komende 20 jaar. 
 
Noodzakelijke en/of gewenste investeringen:  
Hiermee kan de Participatieraad instemmen. Wel stellen we voor een reservepot in te stellen voor 
maatschappelijke verbreding, vernieuwende initiatieven en  onverwachte vragen om huisvesting.    

 
 
Graag ontvangen we uw reactie. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Participatieraad 

 
W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank 
Voorzitter      Secretaris 
 

 


