
 

 

 

 

RAADSVOORSTEL 

 

 

 

 

 

*D20.004819* 
D20.004819 

ZK19003977 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DATUM  7 september 2020 

AGENDAPUNT  3.05.03 

ONDERWERP  Eenmalige bijdrage onderhoud Grosthuizerschool 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK19003977 

AANLEIDING  Met Stichting Allure heeft een gesprek plaatsgevonden over de toekomst van de 

Grosthuizerschool. Het gebouw veroudert en in de nabije toekomst zijn grote onkosten  

te verwachten. Het schoolbestuur ontvang van het Rijk een bijdrage voor instandhouding 

van de school. Deze bijdrage is gebaseerd op het leerlingenaantal. De bijdrage die het 

schoolbestuur ontvangt is door het dalende leerlingenaantal niet toereikend en daarmee 

komt de exploitatie in gevaar. Dit kan direct gevolgen hebben voor de bestaanszekerheid 

van de school in de kern Grosthuizen. 

KADER  - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Koggenland 2015. 

- Reserve ‘Vitaal Platteland’.  

WIJ STELLEN VOOR  1. Stichting Allure een eenmalige bijdrage te verstrekken voor de noodzakelijke 

onderhoudskosten voor het open houden van de Grosthuizerschool tot medio 2023; 

2. Dit bedrag op grond van het onderzoek van de afdeling Wonen en Ondernemen te 

bepalen op € 35.000 (excl. btw);  

3. In te stemmen om dit bedrag te voldoen van uit de reserve ‘Vitaal Platteland’ . 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De Grosthuizerschool blijft bestaan tot en met het schooljaar 2022/2023. 

 

ONDERBOUWING  Koggenland wil voorkomen dat de Grosthuizerschool haar deuren moet sluiten. Vanwege 

de betekenis van de school voor de Grosthuizer gemeenschap, maar ook omdat het 

verzorgingsgebied van de school tevens de kernen Oudendijk en Scharwoude omvat, wil de 

gemeente Stichting Allure tegemoet komen.  
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2 van 3 

De toekomst van de school is echter onzeker, gelet op de ontwikkeling van het 

leerlingenaantal en in verband met het nieuw te bouwen Kindcentrum in Avenhorn/De 

Goorn. 

De impact daarvan op de Grosthuizerschool en de aanpalende peuteropvang zal pas in 2023 

duidelijk zijn. Dat is ook het moment om verder te kijken voor de jaren ná 2023 en daarover 

dan opnieuw het gesprek aan te gaan met Allure over een eventuele voortzetting van de 

bijdrage vanuit de gemeente. 

 

1. Instandhoudingsvergoeding van het rijk is niet toereikend. 

Stichting Allure ontvangt van het rijk een instandhoudingsvergoeding voor haar scholen. 

De Grosthuizerschool is een kleine school, het leerlingenaantal ligt onder de 

opheffingsnorm, waardoor de kosten van de exploitatie (gebouw gebonden kosten én 

personele kosten) hoger zijn dan de vergoeding die van het rijk wordt ontvangen. De 

exploitatie van de school komt daarmee in gevaar. 

Stichting Allure heeft een kostenraming gemaakt van de benodigde onderhoudskosten om 

de school om de school nog tien jaar in stand te houden. Het gaat dan om een bedrag van 

ca. € 300.000. De stichting doet een beroep op de gemeente voor een financiële bijdrage.  

 

2. Eigen onderzoek door de Afdeling Wonen en Ondernemen. 

Op verzoek van de afdeling Welzijn & Zorg heeft de afdeling Wonen & Ondernemen 

onderzoek gedaan naar de technische staat en onderhoudsbehoefte van het gebouw om 

inzichtelijk te maken welke kosten noodzakelijk zijn om de school tot en met 2023 open te 

houden. Dat betreft een bedrag van € 35.000 (excl. btw).  (D20.002403). 

 

3. Vitaal Platteland. 

Vanuit de reserve “Vitaal Platteland” is het mogelijk uitvoering te geven aan de 

vitaliteitsimpuls van onze kernen. Echter, het gevraagde bedrag is meer dan € 30.000 en 

daarom dient het college, grond van het raadsbesluit d.d. 23 januari 2017, de 

gemeenteraad te consulteren over de beschikbaarstelling van de bijdrage.  

 

De reserve “Vitaal Platteland” biedt de mogelijkheid een gevraagde bijdrage toe te kennen 

indien wordt voldaan aan de volgende criteria: 

- Het moet gaan om een incidentele bijdrage. 

Dat is het geval. Eerst over drie jaar vindt herbeoordeling van de situatie  

plaats. Op dat moment zal besluitvorming plaats vinden over sluiting van de 

school of over een structurele bijdrage. Deze bijdrage is dan ook eenmalig.  

- De bijdrage komt niet in de plaats van subsidies. 

Het is niet mogelijk subsidie te verlenen voor deze kosten. Normaliter 

zouden deze namelijk door het schoolbestuur moeten worden voldaan.  

- Het moet gaan om een nieuw initiatief waarbij het gaat om het versterken van de 

samenleving in alle facetten, “plannen voor dorpsontwikkeling” en een “steun in 

de rug”. 

Hier is zeker sprake van een steun in de rug voor de leefbaarheid van de 

kern Grosthuizen voor de komende drie jaar.   

- Lokaal draagvlak bij de initiatieven is noodzakelijk. 
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Datum college: 4 augustus 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Er is zeker draagvlak binnen de kernen Grosthuizen, Oudendijk en 

Scharwoude om de school open te houden. 

- De plannen zijn lokaal gebonden, dus alleen voor de betreffende kern.  

Het verzoek is alleen bedoeld voor de kern Grosthuizen. 

- De steun in de rug van de gemeente is aanvullend (additioneel). 

Ook aan dit criterium wordt voldaan. Het betreft een aanvulling op de 

rijksbijdrage die Allure ontvangt.  

De aanvraag voldoet aan de hierboven genoemde criteria, waardoor de reserve kan worden 

aangewend om de gevraagde kosten te kunnen voldoen. 

 

KANTTEKENINGEN  Ons college wil graag nog dit jaar verder met het ontwikkelen van een ‘Kleine kernen 

beleid’. We zijn nog in afwachting van de wensen vanuit uw raad naar aanleiding van de 

evaluatie van de dorpsgesprekken. Die is van belang voor het opstellen van een 

projectopdracht voor de ontwikkeling van beleid. Daarin zal onder meer worden 

beschreven welke voorzieningen in de kleine kernen van belang zijn voor de leefbaarheid 

en welke rol de gemeente daarin heeft, wil of dient te nemen om die voorzieningen te 

behouden. Het onderhoud van de school kan daar echter nu niet op wachten. 

In een memo bij dit voorstel wordt nadere informatie verstrekt met betrekking tot dat 

project. 

FINANCIËN  De kosten worden voldaan uit de reserve “Vitaal Platteland”, de omvang daarvan is hier 

ruim voldoende voor. 

DUURZAAMHEID  n.v.t.  

Maatregelen m.b.t. duurzaamheid worden niet getroffen. De investeringskosten daarvoor 

zijn te hoog voor de korte periode waarvoor deze aanvraag is bedoeld.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 n.v.t.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t. 

COMMUNICATIE  n.v.t. 

VERVOLG  Het besluit wordt ter kennis gebracht van Stichting Allure. 

BIJLAGEN  ‘Onderzoek Grosthuizerschool’ Technische staat en onderhoudsbehoefte.  


