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Geachte mevrouw Jacobs en heer Sijben,
Tijdens de raadscommissie Samenleving en Inwoners van 8 maart 2022 hebben jullie
vragen gesteld. Door middel van deze brief beantwoorden wij uw vragen.
Is het voorgesteld projectplan en de bijbehorende werkwijze anders dan in het verleden
of is deze werkwijze regulier?
Als het afwijkt van de werkwijzen bij andere scholen, waarin verschilt het dan, en
waarom is daartoe besloten?
Ja, deze aanpak wijkt af van de voorheen gebruikelijke aanpak voor scholen. Bij de
voorgestelde aanpak wordt een doorkijk gemaakt naar de stappen die nodig zijn om te
komen tot het beoogd resultaat, namelijk een nieuw IKC. Bij de voorheen gebruikelijke
aanpak was een locatieonderzoek een project an sich, terwijl dat slechts een kleine stap
richting het projectresultaat is.
Voor de duur van het project wordt een projectorganisatie ingesteld. De samenwerking
tussen de deelnemers aan een project is daarom bijzonder. Mensen werken samen in
tijdelijke verbanden, los van de ‘normale’ lijnorganisatie waar ze werkzaam zijn. De
organisatie van een project moet daarom goed beschreven zijn in ‘taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden’ om een effectieve goede samenwerking tussen deelnemers
mogelijk te maken. Een verdeling van rollen, taken en bevoegdheden wordt gemaakt om
de beheersbaarheid van een project te vergroten. De status van het project bepaalt de
inrichting van de organisatie.
De projectorganisatie is altijd georganiseerd rond het (inhoudelijk) werk dat moet
worden gedaan. De organisatie kan per project of per fase van het project verschillend
van samenstelling zijn. Ook kunnen per project (externe) deelnemers tijdelijk aan de
projectorganisatie worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een klankbordgroep of een
externe vakdeskundige. Elk project is uniek, dus voor elk project is maatwerk van
toepassing.
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Is de financiering van de salariskosten een verandering van beleid of incidenteel?
En is dit van invloed is op het loongebouw?
Bij de financiële raming is in beeld gebracht hoeveel uren we verwachten dat diverse
ambtenaren ingezet moeten worden voor dit project. Vervolgens is dit totaalbudget
gesplitst in disciplines die tijdschrijven ten lasten van het investeringsbudget
(tijdschrijvers) en disciplines die vanuit de regulier formatie beschikbaar worden gesteld
(niet-tijdschrijvers). De keuze voor deze onderverdeling is op organisatieniveau gemaakt
en staat los van deze aanvraag voor een investeringsbudget.
Voor de tijdschrijvers wordt bij het opstellen van de Begroting er van uit gegaan dat zij
een deel van hun tijd werkzaamheden voor projecten verrichten. Voor dat deel van hun
tijd is in de Begroting dus geen dekking opgenomen. Dit betekent dat een aandeel van
de ambtelijke inzet wordt gedekt vanuit diverse investeringsbudgetten of
grondexploitaties. Het beschikbaar stellen van een investeringsbudget is dus geen
afwijking van het beleid.
Voor de niet-tijdschrijvers is in beeld gebracht of deze geleverd kunnen worden vanuit de
reguliere aanstellingsuren, zonder dat daar knelpunten ontstaan bij de reguliere
werkzaamheden en voor welk deel extra capaciteit aangetrokken moet worden. Voor het
gedeelte dat niet past binnen de reguliere aanstellingsuren is extra budget aangevraagd,
zodat de inhuur hieruit bekostigd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
beleidsmedewerker Onderwijs.
Bovenstaande heeft geen invloed op het loongebouw, zijnde de salarisschalen en cao. De
salarislasten waarmee gerekend is zijn gebaseerd op de functionele inschaling.
Budget Onderwijshuisvesting
Vanuit het budget Onderwijshuisvesting mogen alleen kosten worden gedekt ten gunste
zijn van de daadwerkelijke bouw van de onderwijshuisvesting. Overige kosten die niet uit
het budget Onderwijshuisvesting gedekt kunnen worden zijn kosten ten aanzien van de
locatie studie, ambtelijke inzet, aanpassing van het openbaar gebied, maar ook alle
andere functies, zoals Kinderopvang of maatschappelijke ruimtes. Deze zullen vanuit het
portefeuille vastgoed van de gemeente vallen en daarvoor kan pas in een later stadium
(ten tijden van de aanvraag van de genormeerde vergoeding onderwijshuisvesting) een
budgetaanvraag gedaan worden.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
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