
 

 

Haarlem, 9 april 2015  
 

Geachte dames en heren van de gemeenteraad van Haarlem, 
 

Namens de gezamenlijke schoolbesturen voor primair onderwijs en 
Dunamare wil ik u het volgende voorleggen. 

 
Voor u ligt de voorgenomen aanpassing van de Verordening financiële en 

materiele gelijkstelling uit 2009. Deze verordening is destijds als gevolg 

van de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs ingesteld. 
Doel was het vastgestelde onderhoudstekort van het hele primair onderwijs 

in Haarlem binnen een periode van 10 jaren te verminderen voor de 
gebouwen die niet in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs zijn 

opgenomen.  
Dit was de belangrijkste voorwaarde voor het instemmen destijds voor de 

verzelfstandiging van Spaarnesant. Hiervoor was ca. 8 mln. beschikbaar. 
 

Vanwege de wettelijk geregelde financiële gelijkstelling tussen het 
openbaar en het bijzonder onderwijs en het feit dat wij over hetzelfde oude 

gebouwenbestand beschikken, is in totaal een bedrag van 14,7 mln. door 
de raad beschikbaar gesteld. Door dit geld in onze gebouwen te investeren 

verminderen wij ons exploitatietekort en kunnen de vrijkomende middelen 
voor het onderwijs worden ingezet in plaats van voor de gebouwen waar 

we fors op tekort komen.  

 
Aanleiding voor de aanpassing van de verordening vanavond is de 

voorgenomen bezuiniging van 50% op de middelen voor de functionele 
aanpassing voor de jaren 2016-2018. Het gaat hier om een bedrag van 1,2 

mln. dat dus niet meer beschikbaar komt voor onze plannen om de 
exploitatiekosten te verminderen. Hiermee kunnen wij als gezamenlijke 

Haarlemse schoolbesturen niet instemmen.  
 

In 2012 is al 0,8 mln. bezuinigd en in de jaren 2009-2010 is ook 0,8 mln. 
ten onrechte afgeboekt. De gemeente komt hiermee de vastgelegde 

afspraken eenzijdig niet na, hetgeen wij zeer betreuren en bestrijden.  
 

Wij gaan er dan ook van uit dat uw raad het voorstel tot aanpassing van de 
verordening, voor wat betreft de voorgenomen bezuiniging, in het belang 

van het primair onderwijs en de rechtszekerheid niet overneemt. 

Dank voor uw aandacht. 
 

Namens de gezamenlijke schoolbesturen voor het primair onderwijs en 
Dunamare, 

 
Hans Zoutendijk (namens Salomo) 

Jan Aalberts (namens Spaarnesant) 


