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College heeft onvoldoende zicht op onderhoudsstaat Rotterdamse
basisscholen
Het college heeft geen actueel en realistisch zicht op de staat van onderhoud van
Rotterdamse scholen in het primair (speciaal) onderwijs. Dit komt onder meer door een zeer
gebrekkige dossiervorming binnen de gemeente en het ontbreken van een actuele en
adequate conditiemeting van schoolgebouwen. Hierdoor is het college onvoldoende in staat
om te sturen op de kwaliteit van de schoolgebouwen. Dit, en meer schrijft de rekenkamer in
haar rapport ‘onderhoud in de steigers’.
Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen en krijgen de
middelen hiervoor uit het gemeentefonds. Dit betekent dat gemeenten moeten zorgdragen
voor een adequate en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. De rekenkamer heeft onderzocht
op welke wijze de gemeente Rotterdam hieraan invulling heeft gegeven voor met name het
buitenonderhoud van scholen in het primair (speciaal) onderwijs. De rekenkamer komt in haar
rapport tot de conclusie dat het college de wettelijke zorgplicht op dit gebied onvoldoende heeft
ingevuld en de verantwoordelijkheid voor de staat van onderhoud teveel aan de
schoolbesturen heeft overgelaten.
In Rotterdam hebben schoolbesturen in het primair (speciaal) onderwijs een overeenkomst
ondertekend waarmee de besturen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het
onderhoud op basis van meerjarenonderhoudsplannen. De rekenkamer constateert dat in het
kader van de zorgplicht dit geen probleem hoeft te zijn omdat de gemeente verantwoordelijk
blijft voor de staat van het onderhoud. Om hierop te kunnen sturen dient het college dan ook
inzicht te hebben in de kwaliteit van de schoolgebouwen. Dat inzicht had het college niet door
een zeer gebrekkige dossiervorming binnen de gemeente en het ontbreken van een actuele en
adequate conditiemeting van de schoolgebouwen.
Om het onderhoud uit te voeren, zouden de schoolbesturen volgens de overeenkomst jaarlijks
onderhoudsgelden van de gemeente dienen te ontvangen. De rekenkamer heeft geconstateerd
dat de gemeente die onderhoudsgelden niet altijd tijdig uit heeft gekeerd waardoor de
schoolbesturen niet in staat waren om het geplande onderhoud tijdig uit te voeren. Het
toezicht vanuit de gemeente op de besteding van de onderhoudsmiddelen was tevens
onvoldoende. De gemeente heeft niet tijdig een financiële toets uitgevoerd op de
verantwoordingen en geen inspecties uitgevoerd om te controleren of de
(onderhouds)werkzaamheden conform afspraak zijn verricht. Hiermee schoot het college
eveneens tekort in de zorgplicht.
De rekenkamer heeft vastgesteld dat het budget dat de gemeente beschikbaar heeft om
invulling te geven aan de zorgplicht in de periode 2006-2012 jaarlijks bijna helemaal is besteed
aan onderwijshuisvesting. De rekenkamer heeft echter ook geconstateerd dat dit budget
onvoldoende was om de zelf opgelegde normen en beleidsambities te realiseren. Zo heeft het
college als doelstelling dat in 2015 de Rotterdamse schoolgebouwen moeten voldoen aan het
conditieniveau 3, d.w.z. redelijk tot voldoende. De rekenkamer acht het onwaarschijnlijk dat dit
onderhoudsniveau wordt gehaald. Het risico bestaat zelfs dat het onderhoudsniveau achteruit
gaat, omdat er bij een gelijkblijvend budget steeds minder geld beschikbaar is voor onderhoud
door stijgende huurkosten.
In reactie op het onderzoek heeft het college aangegeven dat conclusies en aanbevelingen van
de rekenkamer aansluiten bij de reeds ingezette verbeteringen.
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