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Geachte heer, mevrouw, 

De fractie van het CDA heeft op 19 december 201 1 informatieve vragen gesteld over het 
convenant planmatig onderhoud en de kruisjeslijst. Hieronder treft u de vragen evenals de 
beantwoording aan. 

1. Wat zijn precies de redenen waarom het in 2010 als positief geëvalueerde convenant 
niet wordt gehandhaafd tot 2017? 

Wij hebben in 201 1 besloten, conform het collegeprogramma, de focus te leggen op het 
hanteren van de verordening. Het blijven hanteren van het convenant levert daarbij 
inhoudelijke en procedurele bezwaren op. 
inhoud 
e In de huidige kruisjeslijst is een aantal voorzieningen voor rekening van de gemeente 

toegevoegd die bovenop de wettelijke taak komen. 
O In de huidige kruisjeslijst is het begrip renovatie onvoldoende uitgewerkt waardoor 

voorzieningen voor rekening van de gemeente komen waarvoor de scholen een 
vergoeding van het Rijk ontvangen. Hierover zijn ook door de accountant opmerkingen 
gemaakt. 

Procedure: 
e Volgens het convenant wordt het onderhoud geregeld via twee procedures. Bij de ene 

procedure worden voorzieningen ambtshalve toegekend en ontbreken de juridische 
grondslagen. De financiering van deze voorzieningen verloopt via een reserve en wij 
willen in de programmabegroting geen algemene financiële reserves meer. 
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Met het vervallen van het convenant wordt de procedure voor het aanvragen van een 
onderhoudsvoorziening eenduidig. Alle aanvragen worden via de geldende procedures 
voor onderwijshuisvesting geregeld. De financiering van alle aanvragen wordt onderdeel 
van de Planning en Controlcyclus. 

Vanaf mei 201 1 is met de schoolbesturen gecommuniceerd over het gebruik van de 
kruisjeslijst van de PO raad. Over de verdere uitwerking, onder andere van het begrip 
renovatie, worden afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een uitvoeringskader. Dit is 
ook zo in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) besloten en opgenomen in de 
toelichting bij de verordening. 

2. Wanneer kunnen de schoolbesturen de eenzijdige opzegging formeel (en dus 
schriftelijk) verwachten? 

Het college heeft op 15 november, na voornoemd overleg met de schoolbesturen, besloten 
de deelname aan het convenant in te trekken bij het inwerking treden van de nieuwe 
verordening. De opzegging zal aansluitend aan het besluit van de raad worden meegedeeld 
aan de schoolbesturen. 

3. Per wanneer gaat de opzegging in? 

De opzegging gaat in met het in werking treden van de nieuwe verordening. In het voorstel 
aan de raad is dat per 1 januari 2012 

4. Wat zijn de juridische en of mogelijke financiële consequenties van de door de 
gemeente eenzijdige opzegging van bedoeld convenant? 

Wij verwachten geen juridische of financiële consequenties. De schoolbesturen zijn 
veelvuldig geïnformeerd en in het huisvestingsprogramma 2012 is een overgangssituatie 
afgesproken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Het colleg+ van pufiemeesfer en whthouders van Haarlemmermeer, 

Wethouder Duurzaamheid, Werk, Jeugd en Onderwijs 


