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Onderwijshuisvesting in Barneveld onderzocht.
De keuzevrijheid van de gemeenteraad bij de huisvesting van scholen in Barneveld kent een
wettelijk minimum waaraan voldaan moet worden. Als de gemeente in haar onderwijshuisvesting
wil aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, zal hiervoor ook budget beschikbaar moeten
worden gesteld. Dit blijkt een uit een rapport van de rekenkamercommissie. De commissie heeft
dit beleid onderzocht op verzoek van de gemeenteraad van Barneveld.
Rol van de gemeenteraad
De gemeenteraad wilde graag weten wat zijn keuzevrijheid is bij de onderwijshuisvesting: welke
sturing kan hieraan worden gegeven? Uit het onderzoek is gebleken dat de onderwijshuisvesting een
zeer technisch-juridisch onderwerp is, waarbij de kaderstellende rol van de raad beperkt is.
De gemeente moet zorgen voor ‘adequate huisvesting’. Hiervoor is een wettelijk minimum
vastgesteld. De gemeente heeft wel de vrijheid om te kijken in hoeverre zij wil aansluiten bij
maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheidseisen of brede scholen, maar zal hier dan ook
budget voor beschikbaar moeten stellen.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissie heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen opgenomen. In de
raadsstukken kan duidelijker worden aangegeven wat het wettelijk minimum is en welke beleidsrijke
onderdelen er (mogelijk) zijn . Hoewel het college de beslissingen neemt over de toekenning van
aanvragen van scholen, lijkt het de rekenkamercommissie goed dat de raad beter betrokken wordt
bij de huisvesting van scholen. Dit, vanwege de complexiteit en de budgettaire omvang van het
onderwerp.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen, en werkt
voor de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en
Zeewolde. De commissie rapporteert rechtstreeks aan de gemeenteraad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bea Meijboom, ambtelijk secretaris/onderzoeker
van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 384, of b.meijboom@barneveld.nl. Zie ook
www.rkvalleienveluwerand.nl

