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Kerntakendiscussie - thema onderwijs 

 

 

Voorstel (elk beslispunt apart in stemming te brengen): 

1. Het college verzoeken voor het thema onderwijs scenario 1 uit te werken in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

2. Het college verzoeken voor het thema onderwijs scenario 2 uit te werken in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

3. Het college verzoeken voor het thema onderwijs scenario 3 uit te werken in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

4. Het college verzoeken voor het thema onderwijs scenario 4 uit te werken in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Inleiding 

In dit raadsvoorstel worden voor het thema onderwijs de vier overheidsrollen in scenario’s 

beschreven, met binnen de scenario’s verschillende keuzemogelijkheden. Uitgangspunt hierbij is 

het wettelijk kader. 

 

Wij stellen u voor per scenario een uitspraak te doen over de wenselijkheid om dat scenario 

door het college te laten uitwerken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 

2016.  

 

Wettelijk kader 

Voor alle gemeentelijke taken binnen het thema onderwijs geldt dat het wettelijke taken zijn 

met een beperkte beleidsvrijheid voor de gemeente. De wet regelt dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen en dat 

schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van en de aanpassingen aan de 

schoolgebouwen. Andere gemeentelijke taken binnen het thema onderwijs zijn het 

leerlingenvervoer, de leerplichttaken en de RMC-taken (RMC staat voor: regionaal meld- en 

coördinatiepunt voor vroegtijdig schoolverlaters, dit is een regionale taak die Doetinchem 

uitvoert als centrumgemeente). 

 

Gemeentelijk beleid 

De gemeente heeft als het gaat om onderwijs slechts beperkte beleidsvrijheid, de 

gemeentelijke taakinvulling wordt inhoudelijk vastgelegd in het integraal huisvestingsplan 

onderwijs. 

 

Visie Kerntakendiscussie 

Op het beleidsthema Onderwijs gaat de Visie Kerntakendiscussie niet rechtstreeks in. 

 

Gemeentelijke rolinvulling 

De gemeente (of het Rijk) stelt de kaders, de gemeente voert zelf uit (overheidsrol 1) of laat 

de uitvoering aan onderwijspartijen over (overheidsrol 2). De gemeente is verantwoordelijk 

voor de nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen. Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen 

zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanpassingen van de schoolgebouwen (voor 

het voortgezet onderwijs gold dit al vanaf 2005) (overheidsrol 3). Ook voor het 

leerlingenvervoer, de leerplichttaken en de RMC-taken geldt dat de uitvoering gebeurt door de 

gemeente zelf (overheidsrol 1) of door externe partijen binnen de kaders van de overheid 

(overheidsrol 2). 
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Kern 

Vanuit de vier rollen van de overheid beschrijven we hierna vier scenario’s voor het thema 

onderwijs, met daarbinnen een aantal keuzemogelijkheden. 

 

Scenario 1 – Wettelijke en bovenwettelijke taken doen we zoveel mogelijk zelf, tenzij geregeld is dat 

anderen het moeten doen (overheidsrol 1) 

De uitvoering van wettelijke taken binnen het thema onderwijs is grotendeels belegd bij 

gemeenten en bij schoolbesturen. Bij gemeenten ligt de verantwoordelijkheid voor nieuwbouw 

en uitbreiding van schoolgebouwen en voor leerlingenvervoer, leerplicht en RMC. Binnen dit 

eerste scenario voor het thema onderwijs pakt de gemeente deze verantwoordelijkheid op 

door deze taken in eigen beheer uit te voeren. Concreet betekent dit dat vanuit dit eerste 

scenario de gemeente eigenaar is van alle onderwijsgebouwen en dat de gemeente zelf het 

leerlingenvervoer doet, leerplichtambtenaren in dienst heeft en dat het RMC (als regionale 

voorziening) onderdeel is van de gemeentelijke organisatie. Scenario 1 is deels al langer 

geleden verlaten: schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van onderwijsgebouwen en het 

daadwerkelijke leerlingenvervoer is uitbesteed. 

 

Scenario 2 – (overheidsrol 2) 

Binnen dit scenario pakt de gemeente zijn verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen, 

leerlingenvervoer, leerplicht en RMC op door daar kaders voor vast te stellen en vervolgens 

de uitvoering van die kaders over te laten aan anderen. 

Concreet betekent dit dat de gemeente weliswaar bepaalt waar nieuwe schoolgebouwen 

komen en welke schoolgebouwen mogen uitbreiden (en hiervoor financiën ter beschikking 

stelt), maar dat de schoolbesturen zelf de nieuwbouw of uitbreiding regelen. Schoolbesturen 

zijn binnen dit scenario dan ook juridisch eigenaar van de schoolgebouwen van hun school of 

scholen (conform de huidige situatie). Verder betekent dit dat de gemeente leerlingenvervoer 

uitbesteedt aan marktpartijen (ook conform de huidige situatie) en dat leerplicht en RMC 

ondergebracht worden bij organisaties met deskundigheid op die terreinen. 

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 2 zijn: 

a. De effecten van de bevolkingskrimp gezamenlijk oppakken. 

De Achterhoek is krimpregio. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Binnen dit 

scenario is het een optie voor de gemeente om (vanuit haar financierende rol) de 

samenwerking tussen bestaande onderwijsorganisaties te versterken, eventueel ook in 

regionaal verband, om daarmee beter in te spelen op de efficiëntere spreiding van 

onderwijsvoorzieningen te realiseren. 

b. Alle wijkfuncties onder één dak. 

Binnen deze keuzemogelijkheid ziet de gemeente het onderwijs als een centraal punt in de 

wijk en als belangrijke voorziening om de doelstellingen in het sociaal domein te bereiken. 

De gemeente realiseert multifunctionele gebouwen in alle wijken en dorpen, waarin naast 

onderwijs ook ruimte is voor sport, cultuur en zorg- en welzijnsvoorzieningen, ontmoeting 

enzovoort. Scholen kunnen dan cultuur- en/of sportfuncties overnemen, bijvoorbeeld door 

het uitlenen van boeken en het verzorgen van muziekonderwijs. Dit versterkt de 

onderwijsfunctie en kan leiden tot besparingen op cultuur en/of sport. Ontschotting leidt 

tot synergie en is efficiënter. Vergelijkbare ontwikkelingen zien we reeds in Oosseld en bij 

de ontwikkeling van het IKC Noord. Deze keuzemogelijkheid zet deze lijn voor heel 

Doetinchem door. 

Binnen deze mogelijkheid kan de gemeente ervoor kiezen om ook commerciële en/of 

semicommerciële partijen een plek te geven in het multifunctionele centrum 

(fysiotherapeuten, winkels, etc.). 
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c. Mogelijkheden tot kostenbesparing. 

Binnen scenario 2 zijn er verschillende mogelijkheden tot kostenbesparing, zoals: 

 Sober en doelmatig bouwen. 

 Leerlingenvervoer combineren met andere vormen van vervoer. 

 

Scenario 3 – (overheidsrol 3) 

Binnen dit scenario pakt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen, 

leerlingenvervoer, leerplicht en RMC op door samen met schoolbesturen en eventueel andere 

onderwijsorganisaties voor de wettelijke taken de kaders op te stellen en met elkaar afspraken 

te maken over de uitvoering van die taken.  

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 3 zijn: 

a. De bevolkingskrimp regionaal oppakken. 

De Achterhoek is krimpregio. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Binnen dit 

scenario is het een optie om de samenwerking tussen bestaande onderwijsorganisaties te 

versterken, ook in regionaal verband, om daarmee een beter in te spelen op de efficiëntere 

spreiding van onderwijsvoorzieningen te realiseren. Het integraal huisvestingsplan is binnen 

dit scenario een gezamenlijk product van gemeente(n) en schoolbesturen. 

b. Alle wijkfuncties onder één dak. 

Vanuit de keuze om multifunctionele gebouwen te realiseren in alle wijken en dorpen, 

streeft de gemeente er naar om deze multifunctionele gebouwen tot stand te laten komen 

(incl. exploitatie) in gezamenlijkheid met schoolbesturen, wijkorganisaties, culturele 

organisaties e.d. Binnen deze mogelijkheid kan de gemeente ervoor kiezen om ook 

commerciële en/of semicommerciële partijen hierbij te betrekken (fysiotherapeuten, 

winkels, etc.). 

c. Technisch hoger onderwijs in Doetinchem. 

In combinatie met het stimuleren van innovatieve (maak-)industrie in de Achterhoek is het 

van belang om technisch hoger onderwijs in Doetinchem te hebben. Dit stimuleert 

innovatie en dit bindt studenten. Binnen scenario 3 ligt het accent op het samen met 

onderwijsorganisaties pogen technisch hoger onderwijs naar Doetinchem te halen. 

 

Scenario 4 – (overheidsrol 4) 

Binnen het vierde scenario zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod 

en de bijbehorende taken als leerlingenvervoer, leerplicht en RMC. Schoolbesturen zijn in dit 

scenario verantwoordelijk voor zowel bouw als beheer en onderhoud van schoolgebouwen. 

Schoolbesturen organiseren ook zelf of gezamenlijk het leerlingenvervoer. Leerplicht en RMC 

organiseren zij in een gezamenlijk opgezet onderwijsbureau. De gemeente ondersteunt de 

schoolbesturen bij deze taken alleen financieel. Vanwege de wettelijke verplichtingen voor de 

gemeente bij leerlingenvervoer, leerplicht en RMC is het de vraag of scenario 4 hier wel 

mogelijk is. 

 

Financiën 

Op dit moment geeft de gemeente jaarlijks ruim € 7 miljoen uit aan onderwijs. Bijna € 4 

miljoen hiervan zijn lasten die samenhangen met de bouw van schoolgebouwen. En bijna € 1 

miljoen is bestemd voor leerlingenvervoer.  

 

 

De raadswerkgroep kerntakendiscussie, 

 

drs. B.P.M. Janssens,     A.J. Verhoeven, 

griffier         voorzitter 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de raadswerkgroep kerntakendiscussie over de kerntakendiscussie - 

thema onderwijs; 

 

gezien de aangenomen amendementen op dit voorstel; 

 

gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 19 maart 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


