
gemeente

Hoe is in jullie gemeente de onderwijshuisvesting 

geregeld

Wat gebeurt er na de doordecentralistie 

buitenonderhoud Hoe zie je de rol van FMH in de toekomst

BEL combinatie 1 gemeente onderhoudscontract voor scholen, 2 

gemeenten via huisv programma. In tot. drie 

personen = 1,0 fte

Er zal weinig veranderen omdat onderhoud 

gecontroleerd moet blijven

Zolang huisvesting taak van gemeente blijft, blijft 

FMH bestaan

Beuningen ca 10 uur / jaar aan buitenonderhoud functie onderwijshuisvesting wordt opgeheven dmv 

krimp formatie. Taken worden bij andere collega's 

ondergebracht.

In de komende jaren aandacht naar zorgstructuur. 

Onderwijshuisvesting zal opgaan in het 

gemeentelijke vastgoedbeleid. LVO discussie starten 

over meerwaarde en  eventuele transitie naar 

vastgoed

Bussum ca 350 uur / jaar verdeeld over 3 medewerkers. Dit 

betreft alleen onderhoud.

Wordt opgevuld door andere werkzaamheden. Geeft 

mogelijkheid tot nieuwe uitdagingen.

Zolang huisvesting taak van gemeente blijft, blijft 

FMH bestaan. Frequentie wijzigen?

de Bilt 1,5 fte onderwijshuisvesting waarvan 0,4 tfe 

onderhoud

taken zullen op andere wijzen worden ingevuld rol sectie uitgespeeld of naar breder 

accommodatiebeleid. De vraag is wanneer het nog 

verantwoord is om verantwoordelijkheden bij 

gemeenten te houden

De Ronde Venen, 

44.000 inw, 21 PO, 1 

VO school met 2 vest.

Totaal 0,87% fte + 100 uur ondersteuning. Voor 

onderhoud ca 200 uur (16%).

functieverschuiving naar IHP. Er valt ca 17% taak weg Taken op gebied van nieuwbouw e.d.

Delft Er zijn drie medew. huisvesting. Meerderheid van de 

taken naar IHP en programma. Totaal 900 uur / jaar

Er valt ongeveer 450 uur weg = 8,5% totale formatie 

huisvesting. Opvulling met andere taken.

onvoldoende bekend met LVO

Deurne Ca. 200 uur / jaar excl. nieuwbouwprojecten. Evt 

inhuur extern bureau

Uren worden ingezet op andere beleidsterreinen onbekend

Dordrecht Op dit moment valt onderwijs onder de afd MO met 

gemidd. 3 fte. Daarnaast zijn er nog 2 projectleiders.

Vermoedelijk valt er 0,5 fte weg. Door de vele 

nieuwbouw is het programma voor onderhoud 

gehalveerd.

onbekend

Gorinchem ca 100 uur / jaar medew onderwijs en 50 uur / jaar 

door techn medewerker. In 2011 IHP vastgesteld 

waardoor inhaalslag in gebouwen

Geen personele consequenties ivm IHP Contacten met VNG en OCW blijven nodig
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Gouda 800 uur / jaar verdeeld over drie mensen maar dat 

zijn alle werkzaamheden

verschuiving van werkzaamheden rol vnl gericht op vormgeving onderwijshuisvesting 

in de toekomst. Duurzaamheid, krimp, financiering

Haarlem Haarlem gebruikt ongeveer 0,25 fte tbv onderhoud. Heeft weinig gevolgen voor de organisatie Rol gericht op klankbordfunctie naar Ruimte OK. 

Daarnaast ook gesprekspartner van VNG, PO- en VO 

Raad. Start maken met regionaliseren van 

huisvestingstaken.
Harderwijk beleidsadviseur en bouwkundige. Bij pieken externe 

adviseur. Onderhoud geeft weinig tijd ivm goede 

afstemming en planning. Gemiddeld 4 vragen per 

jaar.

Aanpassing van formatie en taken en geen externe 

inhuur meer

FMH moet blijven ivm uitbreiding en nieuwbouw, 

bijzondere omstandigheden enz. Daarnaast kan FMH 

blijven functioneren als vraagbaak.

Haren Er zijn twee mensen belast met huisvesting. Beiden 

ca 32 uur / week

Wegvallen onderhoud heeft gering effect. Wellicht 

meer toezicht op onderhoud schoolgebouwen?

Onderwijshuisvesting verbreden naar 

accommodatiebeleid (dorpshuizen, 

sportaccommodaties). Gesprekspartner van PO/VO 

raad, OCW, VNG, Ruimte OK. Evt thema of 

expertisegroepen vormen
Hellendoorn Er is een overeenkomst met de schoolbesturen over 

het buitenonderhoud. Schoolbesturen ontvangen in 

mei de bijdrage. Komt nog wel op het programma. 

Huidige werkwijze heeft ca. 0,5 fte bespaard.

Door natuurlijk verloop en herverdeling van 

werkzaamheden geen problemen met overblijvende 

werkzaamheden.

Rol FMH proberen van vasthouden van kennis. Evt 

ex collega's inzetten voor instandhouden kennis.

Hilversum Haarlem gebruikt ongeveer 2,5 fte tbv onderhoud. Vrijkomende ruimte zal opnieuw moeten worden 

ingevuld. Invulling nog onbekend. 

Onderwijshuisvesting zal wellicht overgaan naar 

org.onderdeel Vastgoed.

Rol gericht op klankbordfunctie naar Ruimte OK. 

Daarnaast ook gesprekspartner van VNG, PO- en VO 

Raad. Start maken met regionaliseren van 

huisvestingstaken.
Hoogeveen geschatte tijdbesteding ca 450 uur / jaar alleen voor 

onderhoud.

verschuiving van werkzaamheden FMH zal een anderre rol krijgen. Specialiseren op 

nieuwbouw, spreidingsplannen, breed 

accommodatiebeleid / vastgoed

Littenseradiel 0,45 fte voor huisvesting. Zo mogelijk externe 

deskundige. 

Er wordt geschoven met werkzaamheden. Er is 

voldoende te doen. Scholen zijn in uitstekende staat. 

Komende tien jaar geen werkzaamheden

Minder groot ivm wijziging taken



gemeente

Hoe is in jullie gemeente de onderwijshuisvesting 

geregeld

Wat gebeurt er na de doordecentralistie 

buitenonderhoud Hoe zie je de rol van FMH in de toekomst

Maassluis, 32.000 inw, 

14 PO

onderwijs is onderdeel van team sport en 

accommodatie. Totaal drie ambtenaren betrokken = 

ca 120 uur / jaar (schatting)

Verschuiving van takenpakket. Er is voldoende te 

doen

FMH wordt vraagbaakfunctie en adviseur. Daar moet 

in elk geval de expertise blijven. Aandacht voor 

andere aandachtsbvelden met huisvesting (integrale 

kindcentra) oa rol gemeenten en financien

Naarden Totaal 150 uur / jaar Er is fors geinvesteerd in huisvesting. Dat betekent 

minder werk in de toekomst. Er is nu al met taken 

geschoven.

Meer een koppeling tussen FMH en nieuwe 

ontwikkelingen (passend onderwijs, jeugdzorg, vve, 

kinderopvang e.d.)
Oegstgeest MOP door extern bureau. Daardoor geen aanvragen 

door schoolbestuur = automatisch op programma. 

Max 72 uur / jaar

andere werkzaamheden die nu blijven liggen op 

afdeling

Ruimte OK voor zowel gemeente als schoolbesturen. 

LVO zou vraagbaak gemeenten kunnen worden

Opsterland, 30.000 

inw, 27 PO, 1 SO, 1 VO

Ca. 40 uur / jaar. Door MJOP automatisme werkzaamheden blijven Ontwikkeling nieuwbouw en koppeling tussen 

gemeenten en VNG, OCW, Ruimte OK andere 

gremia. Breder accommodatiebeleid / vastgoed

Overbetuwe Beleidsmatig wordt er 110 uur ingestoken. 

Daarnaast zijn er twee collega's voor het beheer 

(vandalisme, onderhoud e.d.). Aantal uren 

onbekend.

andere onderwijstaken zoals leerl. vervoer, 

onderwijsbeleid, kinderopvang, peuterspeelzalen en 

jeugdbeleid.

onbekend

Pekela gemiddeld 130 uur / jaar Mensen krijgen andere taken. Wordt opgelost via 

natuurlijk verloop

taak wijzigt meer naar uitbreiding en nieuwbouw. 

Plannen van goede scholen

Veendam gemiddeld 500 uur / jaar Mensen krijgen andere taken. Wordt opgelost via 

natuurlijk verloop

taak wijzigt meer naar uitbreiding en nieuwbouw. 

Plannen van goede scholen

Clonclusie

Er hebben in totaal 24 collega's gereageerd, waarvan 2 collega's voor dezelfde gemeenten (met dezelfde cijfers) en twee collega's hebben voor twee gemeenten 

ingevuld. De algemene conclusie is dat elke gemeente het weer anders organiseert. Daardoor krijg je uiteenlopende antwoorden. Het is afhankelijk van de mate 

waarop de gemeente zich met het buitenonderhoud bemoeit. Bij veel kleine gemeenten is de invulling vaak zeer gering en worden de taken ingevuld die nu 

blijven liggen. Want er is altijd meer werk dan formatie.


