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Inleiding
1.1 Aanleiding
Op 9 september 2009 (09-09-09) is in de gemeente Bussum in de wijk Westereng de Brede
School Breeduit feestelijk geopend. In het nieuwe gebouw waren twee basisscholen,
kinderopvang en buitenschoolse opvang, een bibliotheek, het consultatiebureau van de GGD en
het Elckertheater gehuisvest. Ook de welzijnsorganisatie Versa gebruikt de nieuwbouw voor
activiteiten. Na eerdere pogingen van de gemeente met de participanten om het beheer en de
exploitatie te regelen, werd er in de plannen van uitgegaan dat gemeente en betrokken partners
in de eerste tweeënhalf jaar na oplevering zouden toewerken naar een definitieve
beheersconstructie voor het gebouw. In 2010 is de voorbereiding voor het opzetten van de
definitieve beheersconstructie gestart door het uitvoeren van een quick scan en opstellen van
een stappenplan. Na zes overleggen met de betrokken partners bleek in november 2011 dat
geen overeenstemming kon worden bereikt over de te vormen beheersorganisatie. Het college
informeerde de Commissie middelen op 10 april 2012 over de ontstane patstelling en kondigde
aan verdere alternatieven te onderzoeken.
Begin 2013 is er nog altijd geen definitieve beheersorganisatie gevormd. Daarnaast was
onduidelijk in hoeverre de beoogde doelstellingen van het gebouw zijn behaald en is de
exploitatie van het theater en de parkeergarage reden tot zorg. Twee theaterbedrijven die sedert
de oplevering getracht hebben het theater te exploiteren zijn na elkaar failliet gegaan. De
gemeenteraad Bussum heeft de rekenkamercommissie begin 2013 bij de bespreking van het
onderzoeksprogramma 2013 deze gang van zaken aangereikt als mogelijk onderzoek.
Deze rapportage bevat de bevindingen van dit onderzoek door de onderzoekers van KplusV in
opdracht van de rekenkamercommissie Bussum.

1.2 Onderzoeksopzet
Het onderzoek moet de gemeenteraad inzicht geven in het ontstaan van de knelpunten. De
1

focus ligt daarbij op het beheer en de exploitatie . Daarnaast moet het de gemeente, zowel raad
als college, leerpunten aanbieden waarmee dergelijke knelpunten in de toekomst vermeden
kunnen worden. De rekenkamercommissie formuleert met deze doelstelling de volgende
centrale onderzoeksvraag:
"Wat zijn de verklaringen voor de resultaten en ontstane knelpunten van Breeduit en welke
lessen kan de gemeente hieruit trekken voor de toekomst?"
Deze centrale vraag is door de rekenkamercommissie uitgewerkt in acht onderzoeksvragen,
vier onderzoeksvragen over de beleidsdoelen, gemaakte aannames en de borging en vier
onderzoeksvragen over de realisatie. Deze onderzoeksvragen zijn als bijlage 1 bij het rapport
gevoegd.

1

"Doelstelling van het onderzoek is om de raad inzicht te bieden in de verklaringen voor de huidige knelpunten in beheer
en exploitatie van Breeduit", onderzoeksopzet Rekenkamer Bussum, maart 2013.
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Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een documentenstudie (bijlage 2), interviews met
de meeste bij Breeduit betrokken personen en organisaties (bijlage 3) en door middel van een
handelingsonderzoek, waarin de betrokkenen op een interactieve wijze werden geconfronteerd
met de analyse en daarop reflecteerden vanuit hun beleving op het traject om tot een
beheersorganisatie te komen.
De uitkomsten van deze stappen in het onderzoek zijn vervolgens geconfronteerd met het
normenkader dat de rekenkamercommissie voor dit onderzoek heeft vastgesteld (bijlage 4). Dit
biedt de aanknopingspunten voor de conclusies en aanbevelingen.
Wij willen de gemeente Bussum en de andere betrokkenen participanten bedanken voor hun
medewerking aan het onderzoek. Zeker de ambtelijke medewerkers zijn zeer coöperatief
geweest bij de uitvoering van het onderzoek. De gegevens uit het archief zijn ruimhartig ter
beschikking gesteld, terwijl er nadien bij een door ons geconstateerde lacune in de documenten
uit het archief, gezocht is of elders in de organisatie de ontbrekende documenten aanwezig
waren. Dit bleek inderdaad het geval in het persoonlijk werkdossier van de projectleider SLZ. Dit
is vervolgens gemeld aan de onderzoekers. Ook via de mail zijn aanvullende vragen onzerzijds
aan ambtelijke medewerkers snel en naar vermogen beantwoord.

1.3 Leeswijzer
Het onderliggende rapport beschrijft het proces Breeduit vanuit verschillende invalshoeken: de
voorbereiding, de bouw, de fase na de oplevering, de financiën en de informatie aan de raad.
Hiermee wordt een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de gang van zaken rondom de
ontwikkeling van Breeduit, met daarbij een focus op beheer en exploitatie. De beelden uit het
proces zijn vervolgens vertaald naar de bevindingen die zijn opgebouwd aan de hand van de
8 onderzoeksvragen van de rekenkamercommissie.
Tenslotte worden conclusies en aanbevelingen uiteengezet. De aanbevelingen zijn vooral
gericht op het leerproces: wat kan de gemeente Bussum in de toekomst, bij vergelijkbare
projecten anders doen om de ontstane huidige situatie voorkomen?
In de bijlagen treft u achtergrondinformatie met betrekking tot het onderzoek. Wij raden u vooral
aan tijdens het lezen van het rapport bijlage 5 bij de hand te houden. In deze bijlage is een
tijdlijn van de belangrijkste momenten in het proces opgenomen.
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Reconstructie
Het beheer en de exploitatie van Breeduit en het ontbreken van een beheersconstructie is niet
los te zien van het proces waarin Breeduit tot stand is gekomen. Het proces is langdurig en
wordt in dit hoofdstuk beschreven aan de hand van drie fases: de ontwikkeling, de bouw en de
fase na de oplevering. Iedere fase kent een eigen dynamiek en specifieke bijzonderheden qua
besluitvorming.

Figuur 1. Het proces
Stakeholders
Verschillende organisaties hebben een rol gespeeld in het proces. Ter verheldering worden ze
hieronder uiteengezet:
De gemeente, bestaande uit:
ambtelijke betrokkenen;
het college;
de raad.
Basisschool Zonnewijzer, met moederorganisaties stichting VCPO, na 1 januari 2011 de
stichting Proceon.
Basisschool Emmaschool, met moederorganisatie Villa Primair.
De bibliotheek.
Welzijnsorganisatie Versa (geen volledige participant, maar maakt wel gebruik van ruimten).
Kinderopvang SKBNM.
GGD.
Elckertheater en vervolgens Theater Bussum.

2.1 De ontwikkeling
In 2002 werd een Brede School in Bussum genoemd in het Collegeprogramma 2002-2006. Op
dat moment waren bij de gemeente al de eerste voorzichtige stappen gezet om te komen tot
een projectgroep. Het college zegde toe in augustus 2003 de raad concrete plannen te
presenteren, de realisatie werd in de raadsperiode tot 2006 verwacht. Er werd een projectgroep
gevormd, er werd door leden van de projectgroep, enkele raadsleden en enkele leden van het
college een werkbezoek afgelegd aan de Bossche Brede Scholen en er werd een
haalbaarheidsonderzoek (Bureau Dyade) gestart.
In de wijk Westereng zijn twee basisscholen geïnteresseerd in het gezamenlijk uitwerken van de
Brede School gedachte. De scholen merkten dat de wijk veranderde en dat bewoners steeds
meer verwachten van de scholen.
De school 'De Zonnewijzer' heeft al eerder stappen gezet om met andere organisaties in de wijk
contact te leggen. Het schoolbestuur en de directie van de Emmaschool zijn enthousiast.
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Met deze beide partijen werd door het college op 4 september 2002 een intentieverklaring
getekend "om een maximale inspanning te verrichten om tot een Brede School in de Westereng
te komen". Hoewel dit in eerste instantie ging om het concept Brede School, was er al snel
sprake van gezamenlijke huisvesting. De bestaande schoolgebouwen waren op dat moment in
zeer slechte conditie. De ondertekenaars van de intentieverklaring (gemeente en beide
schoolbesturen) vormden een stuurgroep die leiding gaf aan een onderzoek dat erop is gericht
hen, met eventuele andere participanten, in staat te stellen een besluit te nemen over de
daadwerkelijke opzet van een Brede School. Op een vraag van het college over de financiële
kant werd ambtelijk geantwoord dat voor de exploitatie van de Brede School al snel aan
2

€ 100.000 per jaar moet worden gedacht . In december 2002 werd in de stuurgroep, inmiddels
uitgebreid met de bibliotheek en Versa, voor het eerst opiniërend gesproken over beheer en
exploitatie.
In januari en februari 2003 werd het conceptrapport van het haalbaarheidsonderzoek besproken
in respectievelijk de projectgroep en de stuurgroep. In het rapport waren de meningen van de
potentiële deelnemers bijeengezet. Conclusie 2 betrof het beheer: een goede beheerder is
nodig. Onder regie van de gemeente moet een goede organisatievorm worden opgezet met een
inhoudelijke coördinator. Er moeten voldoende financiën zijn vanuit gemeente en andere
partijen voor een structurele basis.
Het uitgangspunt voor de Brede School is de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw op de
Akkerlaan. Voor het beheer werd gedacht aan een stichting. Wat het beheer inhield, is volgens
de geïnterviewde participanten destijds vaag gebleven: "het ging van een conciërge tot iemand
met een hamer tot beheerder van de samenwerking en doelen". In de vergadering van de
raadscommissie Welzijn van 24 februari 2003 werd door de commissie uitgesproken dat het niet
wenselijk is dat de gemeente gaat deelnemen in een dergelijke stichting.
Het verkennend onderzoek naar de mogelijke uitwerking van de Brede School werd in 2003
voortgezet. Vertraging trad op omdat binnen de ambtelijk organisatie ook de mogelijkheden voor
nieuwbouw in samenhang met woningbouw werden onderzocht. In diezelfde tijd kwam het
behoud van de bibliotheeklocatie in de wijk onder druk staat. In februari 2004 deed de
raadcommissie Welzijn hierover een uitspraak. De plannen om de bibliotheek in de wijk te
sluiten om financiële reden bleven overeind. Van een overgangsregeling, tot de (gedeeltelijke,
met name de jeugdcollectie) huisvesting in de Brede School kan worden gerealiseerd, kan geen
sprake zijn.
De ambtelijke organisatie stelde een concept convenant op voor de op dat moment betrokken
partijen. Een van de artikelen van het concept voor dit convenant betrof het beheer en de
exploitatie door een stichting. Het concept werd echter niet in de stuurgroep besproken.
Eveneens eind 2004 stelde de ambtelijke organisatie een risicoanalyse op. In een memo zei de
projectleider hierover beschrijvend: de investeringskosten zijn te laag ingeschat, het
dekkingsplan is erg onzeker, de inkomsten uit exploitatie zijn dubieus. De conclusie van de
projectleider: "Ik durf het niet aan om de Stichting met deze exploitatie op te zadelen." Dit memo
is volgens betrokkenen niet door iedereen gezien, maar wel breed besproken, onder andere in
de stuurgroep.

2

memo van projectleider aan wethouder d.d. 5 augustus 2002
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De participanten gaven aan gedurende het traject weinig betrokken te zijn geweest bij het
exploitatievraagstuk, maar ze hebben wel gemerkt dat dit vraagstuk intern bij de gemeente sterk
speelde. Ook in het dossier zijn meerdere exploitatiebegrotingen te vinden die in die periode zijn
opgesteld.
Op 21 december 2004 vergaderde de raad over de Brede School en de positie van de
bibliotheek. In het raadsvoorstel was een onderdeel gewijd aan de organisatie: de raad werd
voorgesteld dat een stichting in het leven wordt geroepen die verantwoordelijk zal zijn voor de
inhoud van de Bussumse Brede School, het beheer en het onderhoud van de gebouwen. De
deelnemers zijn in het voorstel zelf verantwoordelijk voor de eigen activiteiten. Iedereen zal
deelnemen aan de centrale activiteiten. Er zijn uitsluitend huurders.
Elke huurder betaalt via de huurprijs voor klein onderhoud, groot onderhoud, energiekosten,
schoonmaken, et cetera, ook de personeelkosten (technisch en inhoudelijk) zijn in de huurprijs
3

verdisconteerd. Financieel was het voorstel om € 4.571.000 krediet te verlenen voor de bouw .
De dekking kwam volgens de bijlage uit de verkoop van vrijkomende grond, het egalisatiefonds
parkeren, het krediet centrumscholen, kapitaalslasten onderwijs, subsidie en ongedekt tekort.
4

Het jaarlijks exploitatietekort werd geraamd op € 151.852, ten laste van vrije begrotingsruimte .
De raad gaf tijdens de vergadering (nog) geen groen licht voor het raadsvoorstel voor de
uitwerking van de Brede School en het opnemen van de bibliotheek binnen de Brede School.
In de op het raadsbesluit volgende stuurgroepvergadering uitten de participanten hun
5

teleurstelling over het raadsbesluit .Voor de bibliotheek is de duidelijkheid die hen werd
gegeven op dat moment van belang: de locatie in de wijk werd niet behouden, ook niet tijdelijk
ter overbrugging. In de eerstvolgende stuurgroepvergadering van januari 2005 zeiden enkele
participanten dat met spoed moet worden ingezet op een minimale variant van de Brede
School. De wethouder gaf aan dat het oorspronkelijk uitgangspunt bleef: bestaande gebouwen
2

opknappen en nieuwbouw voor de benodigde extra m . De minimumvariant was volgens de
stuurgroep wat op dat moment nodig was, geen bibliotheek, geen kinderdagopvang, geen
jeugdgezondheidszorg, wel een centrale hal, gemeenschappelijke ruimten, een
handenarbeidlokaal, een cursusruimte en een verlengde schooldag. Peuterspeelzalen in het
gebouw integreren bleef wel wenselijk. VCPO en Villa Primair gaven aan dat zij als scholen niet
verantwoordelijk konden zijn voor het functioneren van de Brede School. Ze konden ook niet
verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het beheer. De wethouder melde dat het college
nogmaals had aangegeven dat realisatie van Brede School budgettair neutraal moet verlopen.
Dat zal volgens hem moeilijk worden.
Uit een bouwkundig onderzoek naar de bestaande gebouwen op de Akkerlaan kwam in maart
2005 vast te staan dat renovatie erg duur zal zijn. Een nieuw raadsvoorstel werd door het
college voorbereid in een totale planontwikkeling. Bij dit voorstel werd verwezen naar een notitie
over de dekking en de exploitatie. Deze notitie stelde dat er geen zekerheid was voor een
deelname van Lidl à € 135.000 voor het parkeren.

3

Concept raadsvoorstel Brede School d.d. 29 november 2004.

4

Deze werkwijze was destijds gebruikelijk.

5

Verslag vergadering stuurgroep d.d. 12 januari 2005.
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De voorfinanciering daarvoor uit de algemene reserve (€ 1.615.000) werd ontraden zolang er
6

geen duidelijkheid was over de herontwikkeling van de locatie de Ruijter . Een aangepast
raadsvoorstel werd 24 maart 2005 bespoken in de raadscommissie Welzijn.
Deze bespreking leidde tot nieuwe aanpassingen in het raadsvoorstel, ondermeer omdat werd
opgemerkt dat het beheer nog onvoldoende was geregeld. Het voorstel werd dan ook het
benodigde krediet en budget pas te voteren nadat de definitieve organisatorische opzet Brede
School is geaccordeerd.
In mei 2005 werd een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de raadscommissie Welzijn
over de stand van zaken. Hierbij werd het onderwerp beheer en exploitatie toegelicht door de
7

directie van de Zonnewijzer . In deze presentatie werd een voorkeursmodel geschetst: Namens
alle partners de taken in één hand:
organisatiebeheer;
uitvoeren gezamenlijke taken;
houden van toezicht op het beheer;
houden van contractbesprekingen;
sturing en supervisie;
verzorgen van financieel administratieve werkzaamheden;
opzetten van een gebruikersberaad.
Het gebruikersberaad is verder toegelicht, hierin zullen besluiten worden genomen over
beheersmatige aangelegenheden, huisregels, ruimtegebruik en verhuur en het bevorderen van
samenwerking op het gebeid van beheer. De regierol blijft bij de gemeente, de partners hebben
een nadrukkelijke rol in het ontwikkeltraject.
In de raadsvergadering van 9 juni 2005 besloot de raad de verdere ontwikkeling van de Brede
School aan te houden. De onzekerheden betroffen onder andere het beheer en de exploitatie,
maar waren volgens betrokkenen ook inhoudelijk van aard: heldere doelen en een visie op de
totstandkoming van de samenwerking tussen participanten ontbraken.
De eerste onzekerheid waar duidelijkheid over kwam is de ontwikkeling van locatie de Ruijter.
Deze locatie kon niet worden herontwikkeld en kan daardoor ook niet meer als dekking dienen.
Er werd informeel politiek overleg gevoerd en gehele nieuwbouw werd voor het eerst in een
raadsvoorstel nadrukkelijk naast renovatie gezet. Dit leidde tot een nieuw raadsvoorstel van het
college waarin werd gevraagd een krediet van € 6.130.000 beschikbaar te stellen voor de
8

realisatie van een Brede School . Op 8 december 2005 stemde de raad in met het beschikbaar
stellen van het krediet voor het realiseren Brede School, het realiseren van wooneenheden en
het realiseren parkeergelegenheid, binnen het beschikbaar budget. De Brede School diende
uiterlijk 15 december 2007 in gebruik te worden genomen. Na dit besluit sprak de gemeentelijk
projectleider bilateraal met de participanten over een concept samenwerkingsovereenkomst die
tot de oplevering zal gelden.
De in 2006 gekozen raad zette in het raadsprogramma de ontwikkeling van de Brede School
voort. Er werden scenariostudies gedaan en er werd opdracht gegeven een plan van eisen op
te stellen voor de nieuwbouw.

6

De locatie van een van beide de scholen.

7

Presentatie voorlichtingsbijeenkomst raadscommissie Welzijn d.d. 18 mei 2005

8

Besluitformulier d.d. 25 oktober 2005 met bijlagen
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Met betrekking tot het parkeren werd de raadscommissie Welzijn ingelicht dat hiervoor te zijner
tijd een krediet nodig is van € 1.505.000. Uitgangspunt is de realisatie van 104 parkeerplaatsen.
Op maaiveld kosten deze € 3.175, half verdiept € 17.200. De dekking is aangegeven: ten laste
van wooneenheden, Brede School, Lidl, wegen, volkshuisvestingsfonds en algemene reserve.
In maart 2006 tekenden de gemeente en de participanten een intentieverklaring voor de
ontwikkeling van de Brede School. Deze verklaring bevatte vooral de intentie om samen te
werken aan de totstandkoming van de Brede School. Inhoudelijke doelen en concrete intenties
zijn hierin niet geformuleerd. Hierbij werd door het college nadrukkelijk opgetekend dat deze
9

intentieverklaring in 2008 zal worden vervangen door een samenwerkingsovereenkomst . Van
het VCPO kwam een brief aan de ambtelijk projectleider: VCPO kon niet instemmen met het
voorstel om het verslag van de vergadering van de raadscommissie welzijn van 18 oktober
2005 als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst toe te voegen. Dit vanwege het daarin
genoemde dienstverband van een coördinator en vanwege de genoemde stichting die beheer
en exploitatie van gemeente overneemt.
Eveneens in maart 2006 dienden zich nieuwe gebruikers aan: het Jeugdpodium / Elckertheater
en SKBNM zijn geïnteresseerd. SKBNM wilde echter geen langlopende verplichtingen. Intern bij
de gemeente werden de voor en nadelen van deelname van het theater op een rij gezet,
ondermeer met het oog op de subsidieverlening. Voorgesteld werd een exploitatieopzet en
businessplan te laten opstellen.
Op 6 juli 2006 besloot het college het programma van eisen voor de Brede School vast te
stellen conform het voorstel van de stuurgroep Brede School, met de kanttekeningen ten
aanzien van de kinderopvang (huurtermijn) en het theater (haalbaarheid). De raad werd
voorgesteld extra investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vergroting van de Brede
School ten behoeve van het theater (€ 720.000) en de kinderopvang (€ 400.000), alsmede
10

vanwege het wegvallen van een rijkssubsidie (€ 700.000) voor brede scholen . Op 9 november
2006 besluit de raad instemmend. Hierdoor kan de Europese aanbesteding voor het ontwerp en
de bouw van de Brede School worden gestart. Op dat moment is er tussen de gemeente en de
participanten geen overeenstemming over de beheersconstructie.
Door de deelname van het theater moest de samenwerkingsovereenkomst worden gewijzigd.
Met de partijen die in de Brede School zullen deelnemen werd in de projectgroep gesproken
over de indeling van het gebouw, het ruimtegebruik en over bouw technische zaken. Dit leidt tot
een definitief plan van eisen.
Het toevoegen van het theater aan de Brede School had volgens participanten naast een
praktische kant (het theater had behoefte aan nieuwe huisvesting) ook een inhoudelijk karakter:
scholen en het theater deden al veel samen en zagen kansen om elkaar te versterken (o.a. op
het gebied van taalontwikkeling).Participanten hadden echter in hun beleving geen inspraak in
de toevoeging van het theater en de kinderopvang.

9

Besluitformulier 2 februari 2006.

10

De reden hiervoor is in het dossier niet aangetroffen. Bij een andere gemeente (Baarn) werd in 2006 eveneens een
rijkssubsidie voor nieuwbouw van een Brede School niet toegekend omdat deze subsidie niet was bedoeld voor
nieuwbouw, maar voor aanpassing van een bestaand gebouw ten behoeve van een brede school.
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2.2 De bouw
In oktober 2007 besloot het college, na Europese aanbesteding voor het ontwerp en de bouw
van de Brede School, parkeergelegenheid, woningen en inrichting van de openbare ruimte, te
gunnen voor een bedrag van € 7.845.000 exclusief btw.
Tussen de voorlopige gunning in april 2007 en de definitieve gunning heeft geruime tijd gezeten
in verband met de vormgeving van de samenwerking en tussentijds overleg binnen de voor de
bouw opgerichte klankbordgroep. Dit overleg leidde tot enkele technische wijzigingen. Er ligt
evenwel druk op de start van de bouw voor eind 2007 in verband met een provinciale subsidie.
De feitelijke bouw startte na de opdrachtverlening in november 2007 en duurde tot de
oplevering. De eindcontrole van de bouw vond plaats op 29 juli 2009.
Op verzoek van de verantwoordelijke bestuurders en de participanten deed de Adamasgroep
onderzoek naar het verloop van het proces om tot de bouw te komen. Zij concludeerde in een
rapport van 23 september 2007 dat het plan qua planning op schema loopt, maar dat er
spanning was ontstaan omdat de samenwerking en huurcontracten niet waren geformaliseerd.
Ook zou er druk staan op de financiële kaders.
11

Alle betrokkenen geven aan dat er destijds ook een nieuwe exploitatiebegroting is opgesteld .
Deze is echter in het archief niet terug te vinden maar is via een van de participanten verkregen
12

voor het onderzoek . Deze exploitatiebegroting geeft een hoger verwacht exploitatietekort te
zien dan de eerder (en later) opgestelde begrotingen.
In juli 2008 werd in de stuurgroep een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst in concept
besproken. Deze kende een splitsing in de tijd tot de ingebruikname en de tijd daarna.
Uitgangspunt was dat de gemeente alleen de eerste twee jaar na oplevering de Brede School
beheert en exploiteert. De scholen gaven aan alleen als scholen te willen beheren. De
bibliotheek en Elckertheater hadden geen geld om eventuele tekorten op te vangen. In oktober
werd een nieuwe versie besproken, deze keer met een driedeling: tot de oplevering, de eerste
twee jaren (later 3 jaren) na oplevering waarin de gemeente beheert en exploiteert en de
periode daarna. De gemeente wilde eventueel garant staan voor het leegstandsrisico voor de
13

eerste 5 jaar . Vanuit de gebruikers kwamen er verschillende vragen en tegenwerpingen bij dit
voorstel. Ook in de volgende stuurgroepbespreking was geen eenstemmigheid. De vraag bleef
vooral wat er na vijf jaar zou gaan gebeuren, wie was er verantwoordelijk.
In januari 2009 werden de volgende conceptdocumenten in de stuurgroep akkoord bevonden:
de concept gebruikersovereenkomst, de concept samenwerkingsovereenkomst, de
conceptnotitie beheer en het functieprofiel voor de coördinator Brede School. Uitgangspunt voor
de exploitatie was dat de gemeente vijf jaar garant zal staan. Dit was gelijk aan de looptijd van
14

de huurovereenkomsten (uitgezonderd die van de scholen ). Na vijf jaar zouden de tekorten in
de huur worden verdisconteerd. De participanten zouden de conceptdocumenten voorleggen
aan de respectievelijke besturen, verwacht werd dat ondertekening in februari 2009 zou kunnen
plaatsvinden. Algemene uitgangspunten voor het beheer waren:

11

Over het bestaan daarvan is in de stuurgroep gesproken (handelingsonderzoek d.d. 3 september 2013).

12

Na afloop van het documentonderzoek is het betreffende stuk, met andere documenten, aangetroffen in het niet
gearchiveerde werkdossier van de inmiddels gepensioneerde projectleider.

13

Verslag vergadering stuurgroep d.d. 25 juni 2008.

14

De scholen hebben geen huurovereenkomst, maar een gebruiksovereenkomst.
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Het beheer moet zoveel mogelijk aansluiten bij de inhoudelijke doelstellingen van de Brede
School Bussum, waarbij de meerwaarde van samenwerking tussen de instellingen centraal
staat.
Het beheer moet passen bij de opzet, professionaliteit en de schaal van de afzonderlijke
deelnemende partijen en de accommodatie als geheel.
Continuïteit van het beheer moet gewaarborgd zijn.
Het beheer moet zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.
De gemeente vroeg in de daarop volgende maanden offertes op voor de beheerwerkzaamheden en de administratie en coördinatie van de Brede School. De administratie en
coördinatie werd tot 2011 gevraagd, daarna zou de gemeente dit immers volgens het plan van
de gemeente worden overdragen aan de beheersstichting. In deze periode werd de gemeente
door een goed geïnformeerde burger eveneens gewaarschuwd over de financiële risico’s van
het Elckertheater bij verdere professionalisering. Dit gebeurde in een brief aan het
afdelingshoofd SLZ van 19 februari 2009.
Op 28 mei 2009 tekenden de participanten de gebruiksovereenkomsten. Over beheer en
onderhoud bevat deze overeenkomst de volgende artikelen:
3.1 De gemeente zal de kosten voor de huismeester en coördinator gedurende de eerste 5
jaar na ingebruikname van de Brede School voor haar rekening nemen. Voor het
schoolbestuur bestaat geen gehoudenheid om na de periode van 5 jaar meer of andere
gebruiksvergoedingen te betalen dan in art. 2 van deze overeenkomst en art. 5.3 van de
Samenwerkingsovereenkomst is geregeld.
4.1 De gemeente zal een beheerder voor de Brede School Bussum aanwijzen.
Op 29 juli 2009 contracteerde de gemeente Facility Services BV voor het beheer van de Brede
School voor een jaar met een verlengingsoptie. Het bureau OOG

15

voerde in opdracht van de

gemeente de administratie en de coördinatie uit.
De participanten en ambtelijk betrokkenen geven aan dat met de wetenschap van nu het beheer
en de exploitatie in de bouwfase onvoldoende aandacht heeft gehad. De doelstellingen voor de
Brede School stonden beschreven in de visie van 'De wijk op voorsprong'. Beheer was hierin
geen doel. Wel was het beheer volgens hen gesplitst naar het 'gebouw' en de inhoudelijke
'afstemming'. Realisatie van beiden werden uitbesteed.

2.3 Na de oplevering
Op 9 september 2009 werd de Brede School Breeduit feestelijk geopend. Op dat moment was
de ambtelijk projectleider/beleidsadviseur (samenlevingszaken) net gepensioneerd. Hoewel de
projectleider bouw de eerste maanden na de oplevering nog wel als aanspreekpunt fungeerde,
heeft het vertrek van de ambtelijke projectleider welzijn volgens de betrokken participanten de
samenwerking met de gemeente wel bemoeilijkt. Er was in hun beleving niemand die nog het
gehele overzicht had.

15

OOG is een zelfstandig bureau dat adviseert en ondersteunt op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en welzijn.
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In juni 2010 kwamen de eerste berichten over de slechte financiële situatie van het
Elckertheater, mede als gevolg van de verhuizing naar Breeduit. Er werd door het theater een
aanvullende subsidie aangevraagd. In augustus 2010 werd dit besproken in de raadscommissie
Welzijn. Een verhoging van de subsidie voor het theater was volgens het college niet aan de
orde, omdat dit niet zou leiden tot een beter financieel resultaat. De reguliere jaarlijkse
indexering die alle subsidiepartijen in het Jaarplan Welzijn kregen werd toegepast. Voor het
Elckertheater betekende dit in deze jaren:
Jaar

Aangevraagde subsidie in €

Toegekende subsidie in €

2009

40.000

28.057

2010

58.000

28.934

2010 extra

40.000

0

2011

65.000

29.28116

In de stuurgroep werd in juni 2010 de evaluatie van het eerste jaar besproken met een
visiedocument voor de jaren 2010-2012. Vastgesteld werd dat OOG een onderzoek zal
uitvoeren naar de mogelijkheden voor een beheersorganisatie. Het hierop volgend
onderzoeksrapport van OOG concludeerde dat de participanten achterover konden leunen
aangezien ze geen verantwoordelijkheid hadden en er geen druk was door de garantstelling van
de gemeente. In de interviews geven de participanten aan ze op de hoogte waren van het
bestaan van het betreffende rapport, maar dat er volgens hen geen inhoudelijke bespreking
heeft plaatsgevonden. Ze herkennen wel het beeld dat werd geschetst: voor de participanten
was het beheer het probleem van de gemeente. Participanten geven aan dat zij ook niet werden
betrokken bij het vraagstuk beheer.
In maart 2010 stopte het Elckertheater met de huurbetaling. Hierop is door OOG 17 maal
aangemaand. Dit resulteerde in een huurachterstand van uiteindelijk € 50.559. In januari 2011
werd het huurcontract met het Elckertheater ontbonden. De andere participanten betreuren dit.
17

De gemeente geeft in een brief aan de participanten

aan dat er gesprekken zijn met een

eventuele opvolger: het Goois theaterhuis. In de raadscommissie Welzijn werden over de gang
van zaken vragen gesteld. Op 10 augustus 2011 neemt Theater Bussum formeel het
huurcontract over van het Elckertheater.
In april 2011 werd een naar aanleiding van het rapport van OOG door de ambtelijke organisatie
18

opgesteld "stappenplan naar een nieuwe beheersorganisatie" in de stuurgroep besproken . De
standpunten van de gebruikers die naar voren werden gebracht liggen in elkaars verlengde: een
organisatie van participanten kan beheer en exploitatie niet verantwoord doen, lasten / baten
verdeling, financiële risico's, gemeentelijk rol verhuurder, et cetera. De gemeente verlengde
voor de tweede keer het contract met Facility Services, nu tot 1 januar1 2012.

16

Deze subsidie is nooit uitbetaald en later verrekend met de huurachterstand van het Elckertheater.

17

Brief gemeente aan participanten i.h.k.v. huurbeëindiging Elcker theater d.d. 23 maart 2011.

18

Verslag bijeenkomst stuurgroep 4 april 2011.
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Op 8 september 2011 is er een bijeenkomst van de stuurgroep waarop de statuten van een
Stichting Beheer Breeduit in concept aan de orde werden gesteld. In de conceptstatuten is er
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de participanten voor het gebouw, waarvoor de
stuurgroep kaders geeft. Alle partners zijn verantwoordelijk voor beheer en exploitatie. Door de
participanten werden bij het concept opmerkingen gemaakt en verbetervoorstellen gedaan. Na
verwerking van de opmerkingen kon de vergadering zich in grote lijnen vinden in de statuten.
De bibliotheek stelde vervolgens op 10 september in een e-mail aan de andere partners voor
dat het bestuur van de stichting zal worden gevormd door de beide scholen en dat de andere
gebruikers zitting hebben in de stuurgroep. Het nieuwe theater is bang dat hierdoor de invloed
van de andere partners gemarginaliseerd zal worden en dat Breeduit bestuurd door een
stichting, van de regen in de drup komt. SKBNM had nog veel vragen over de sturing, het
beheer en het exploitatietekort. Dit werd besproken tijdens de stuurgroep van 12 oktober 2011.
Tijdens de vergadering van de stuurgroep van december 2011 werd duidelijk dat de
participanten het beheer van het gebouw niet op zich willen nemen: partijen willen inspraak en
autonomie, maar geen verantwoordelijkheid. De gemeente moet als verhuurder verder met een
nieuw startpunt: er komt geen stichting. De gemeente verlengt het contract met Facility Services
voor het beheer tot 1 juli 2012, de eerder geplande ingangsdatum nieuwe beheerstructuur.
In de stuurgroep van juli 2012 komt de gemeente met een onderzoeksvoorstel in de lijn van de
bespreking van december 2011. Het onderzoek betreft de aanpassingen die nodig zijn om het
gebouw beter beheersbaar te maken. De gemeente zal beheer en exploitatie uitbesteden, maar
dat kost tijd vanwege de verplichte Europese aanbesteding.
Op 1 juni 2013 werd het beheer overgenomen door facilitaire zaken van de gemeente. De
gemeente en de participanten krijgen een andere onderlinge, zakelijke verhuurder/huurder
verhouding.
In maart 2013 ging het Theater Bussum failliet. Het faillissement kwam voor de gemeente niet
geheel onverwacht, er was in december 2012 een betalingsachterstand in de huur
geconstateerd. Er komt een curator om het faillissement af te wikkelen die de deuren van het
theater sluit.
Volgens de interviews in het kader van dit onderzoek werkt de gemeente de nieuwe
beheersstructuur uit. Er lopen een aantal ontwikkelingen tegelijkertijd, die elkaar beïnvloeden.
Dit zijn:
op afstand zetten beheer en exploitatie Breeduit;
plan Van open naar beheersbaar;
project vastgoed (in samenhang met gemeentebreed accommodatiebeleid);
nieuwe invulling theaterruimten.
Alle vier de trajecten zijn op dit moment in de fase van ambtelijke voorbereiding en er is dus nog
geen besluitvorming over. De gemeente heeft gesproken met diverse partijen voor het
overnemen van het beheer en de exploitatie.
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Ingrepen in het gebouw zijn noodzakelijk om de verhuurmogelijkheden en de veiligheid van het
gebouw te verbeteren. Wanneer betere exploitatie mogelijk is, kan het beheer en de exploitatie
uitbesteed worden. In het voorjaar van 2013 is de inventarisatie daarnaar tijdelijk stilgelegd
omdat er ontwikkelingen waren bij participanten in Breeduit die van grote invloed zijn op het
gebruik en dus de indeling en het beheer van het pand. Dit betrof de constatering van een
betalingsachterstand bij Theater Bussum en het daarop volgende faillissement maar ook
financiële vragen bij andere participanten. In augustus 2013 is de inventarisatie herstart.

2.4 Financieel overzicht
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de financiën van Breeduit. De analyse valt
uiteen in enerzijds de kredieten die zijn aangevraagd en de investeringen die zijn gedaan om de
Brede School te realiseren en anderzijds de jaarlijkse exploitatie. Voor beide aspecten is
toegelicht wat de ramingen waren op bepaalde tijdsmomenten en wat de realisaties zijn. Bij
afwijkingen op de raming is onderzocht in hoeverre de aannames die ten grondslag lagen aan
de ramingen ook realistisch waren. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de verschillende
raadsvoorstellen en de daarop gegeven toelichtingen van de afdeling Financiën.

2.4.1 Investeringen
Investeringskredieten Breeduit
10000000

9000000
Parkeervoorziening

8000000

7000000

Brede School project

6000000

Realisatie Brede School, woningen,
parkeervoorziening en inrichting van de
openbare ruimte (2007)

5000000

Realisatie Jeugdpodium
4000000

Weggevallen Rijkssubsidie
3000000
Realisatie Brede School
2000000

1000000

0

Goedgekeurd

Geadministreerd

Geactiveerd

Grafische weergave investeringskredieten en geactiveerde bedragen

Ten behoeve van het Brede School project zijn de volgende kredieten aangevraagd:
Op 25 oktober 2005 heeft de gemeenteraad een aangevraagd krediet van € 6.130.000
gevoteerd voor de realisatie van een nieuwe Brede School.
Op 9 november 2006 is aan de raad een aanvullend krediet gevraagd, dat ten dele
beschikbaar is gesteld. Het aangevraagde krediet bestond uit vier verschillende kredieten:
1. Voor de bouw van een Jeugdpodium in Breeduit is een krediet verleend van € 606.000.
2. Een krediet van € 171.000 is verstrekt voor de verbouwing van het Elckertheater en de
Vondelschool.
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3. Voor de bouw van een kinderdagverblijf in Breeduit is een krediet van € 400.000
aangevraagd. Dit krediet is niet verleend, omdat de plannen voor de bouw van een
kinderdagverblijf wegens bezwaren uit de wijk geen doorgang hebben gevonden.
4. Een gewijzigde dekking van € 700.000 is vastgesteld ter compensatie van het wegvallen
van een rijkssubsidie. Deze subsidie was onderdeel van de dekking van het krediet van
25 oktober 2005 voor de bouw van een nieuwe Brede School.
Ter toelichting is aangegeven: "De baten en lasten zullen t.z.t. in de begroting worden
verwerkt"

19

.

Op 10 mei 2007 is een krediet van € 2.000.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van
de Brede School, woningen, parkeervoorziening en inrichting van de openbare ruimte.
In totaliteit heeft de gemeenteraad voor de bouw van de brede school derhalve de volgende
bedragen als investeringskrediet voor de Brede School beschikbaar gesteld:
€ 6.130.000 + € 606.000 + € 2.000.0000 = € 8.736.000.
Daarnaast is samenhangend met de Brede School € 171.000 gevoteerd voor de verbouwing
van de Vondelschool, waar het oude Elckertheater gevestigd was.
Er is € 9.440.000 geactiveerd, waarvan € 8.600.000 is geactiveerd voor de Brede School en
€ 840.000 voor de parkeergarage. Dit is een overschrijding van circa € 700.000 ten opzichte van
de door de raad goedgekeurde investeringskredieten.
De oorzaak hiervoor is mogelijk gelegen in een misverstand in de communicatie en de
administratieve verwerking na de vergadering van 9 november 2006. Hierbij zou dan de
vervangende dekking voor de weggevallen rijkssubsidie van € 700.000 als investeringskrediet
verwerkt zijn. In het raadsvoorstel van november 2006 lopen namelijk de termen
investeringskrediet en dekking door elkaar. Daardoor zou het totale administratieve
investeringskrediet op € 9.436.000 uitkomen, in plaats van € 8.736.000.

2.4.2 Exploitatie
Overzicht exploitatiecijfers
De exploitatie van de brede school werd behandeld aan de hand van vier momenten:
In 2005 is er bij het programma van eisen voor de bouw van de brede school een
exploitatiebegroting opgesteld. Deze begroting is meegewogen in het besluit om een Brede
School te gaan bouwen. Er werd op dat moment uitgegaan van een negatief
exploitatieresultaat van € 260.000.
In 2008 is door de Adamasgroep een raming gemaakt van de exploitatie van Breeduit voor
de eerste drie jaar. Deze raming was niet in het gemeentelijk archiefdossier terug te vinden
20

en is door een van de participanten ter beschikking gesteld . Opvallend is dat deze raming
pas werd opgesteld nadat de beslissing om over te gaan tot bouw al was genomen. Deze
ramingen van de Adamasgroep laten voor 2010, 2011 en 2012 exploitatietekorten zien van
respectievelijk € 339.517, € 329.517 en € 309.517.

19
20

Raadsvoorstel nr. RV 2006-061)
Na afloop van het documentonderzoek is het betreffende stuk, met andere documenten, aangetroffen in het niet
gearchiveerde werkdossier van de inmiddels gepensioneerde projectleider.
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In 2009 werd de brede school in gebruik genomen. Op het moment van ingebruikname lag
er een exploitatiebegroting die uitging van een negatief exploitatieresultaat van € 304.000.
Van de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn er zowel begrotingen als realisaties van de exploitatie
van de brede school. In deze drie jaren viel het werkelijke exploitatieresultaat slechter uit
dan het begrote exploitatieresultaat.
De opeenvolgende geraamde en gerealiseerde exploitaties van de brede school zijn (bedragen
per jaar) aangegeven in onderstaande tabel.
Jaar

Begroting/
realisatie

Kapitaal
lasten

Overige Exploitatie
exploitatie
baten
lasten

Onttrekking
reserve
kapitaallasten
Onderwijs

Exploitatie
resultaat

2005

Begroting

€ 216.524

€ 146.814

€ 104.253

€ 259.085-

2008

Adamasgroep

€ 258.500

€ 596.620

€ 515.603

€ 339.517-

2009

Begroting

€ 305.000

€ 352.000

€ 352.000

€ 305.000-

2010

Begroting

€ 275.000

€ 425.205

€ 227.500

€ 472.705-

Realisatie

€ 703.063

€ 558.174

€ 301.999

Begroting

€ 275.000

€ 438.500

€ 227.500

Realisatie

€ 677.413

€ 477.382

€ 287.655

€ 667.413

€ 189.727-

Begroting

€ 665.213

€ 447.100

€ 227.500

€ 665.213

€ 219.600-

Realisatie

€ 665.553

€ 591.373

€ 230.133

€ 665.553

€ 361.240-

2011

2012

€ 703.063

€ 256.175€ 486.000-

Uit de tabel blijkt dat het exploitatieresultaat fors is verslechterd. De kapitaallasten vallen hoger
uit dan geraamd. Ook de overige exploitatielasten vallen fors hoger uit dan oorspronkelijk
voorzien. De exploitatiebaten passen binnen de begroting van 2010. Het zijn dus vooral de
hogere lasten die zorgen voor het negatieve exploitatieresultaat.
Beoordeling exploitatie
Kapitaalslasten
In het exploitatieoverzicht is te zien dat de begrote kapitaallasten in 2010 en 2011 € 275.000
waren. In werkelijkheid bleken deze bijna € 700.000 te zijn. Door de afdeling Financiën werd de
volgende verklaring gegeven voor de afwijking:
Bij de vaststelling van de investeringskredieten is het uitgangspunt geweest dat een deel
van de investeringskosten direct werd afgewenteld op de reserve “Brede school”. Deze
werkwijze is sinds de invoering van de BBV (2003) niet meer toegestaan. De onttrekking
aan de reserves had niet in mindering mogen worden gebracht op het investeringskrediet,
maar mag wel dienen ter dekking van de kapitaallasten.
In 2010 is op de juiste manier (volgens het BBV) de verantwoording gedaan; namelijk de
investeringskosten van de brede school zelf zijn volledig geactiveerd en de volledige
kapitaallasten zijn in de exploitatie opgenomen.
De beschikbare reserve “Brede School” is overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten
“Onderwijs” en uit deze reserve zijn de hogere kapitaallasten deels afgedekt.
Eigenlijk had in 2010 ook meteen de raming structureel aangepast moeten worden. Dit is
echter pas in 2012 gebeurd. Vanaf 2012 zijn de ramingen op de juiste wijze gedaan.
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Overige exploitatielasten
De overige exploitatielasten vallen in 2010, 2011 en 2012 hoger uit dan in de begroting van
2009 was voorzien. De overschrijdingen kennen twee belangrijke oorzaken:
1. In de exploitatieraming was geen rekening gehouden met groot onderhoud. In de
exploitatieraming van de Adamasgroep, opgesteld in 2008, was hier al wel rekening mee
gehouden.
2. In de exploitatieraming is de gemeente er steeds van uitgegaan dat de coördinatie van de
brede school door de stichting van participanten zou worden opgepakt.
Exploitatiebaten
Uit het overzicht komt naar voren dat de exploitatiebaten in 2009 geraamd zijn op € 350.000. In
de jaren erna blijkt dit niet te worden gerealiseerd. Dit werd veroorzaakt doordat niet alle ruimtes
zijn verhuurd.
De exploitatiebegroting van het Elckertheater is in eerste instantie op 21 augustus 2006 door
een externe adviseur beoordeeld. Uit de beoordeling kwam naar voren dat de begroting te
rooskleurig was opgesteld. Een daarop herziene begroting werd op 31 augustus 2006 wel
21

positief beoordeeld . Uiteindelijk blijkt in 2010 dat het Elckertheater de gevraagde huurprijs niet
meer kan betalen.
Verdere constateringen
Het bleek een flinke puzzel om – zo goed als mogelijk – het overzicht te krijgen over wat er nu
eigenlijk financieel is geraamd en verantwoord. Dit heeft enerzijds te maken met de lange
looptijd van het traject.
Echter, door de afdeling Financiën is aangegeven dat dit anderzijds ook te maken heeft met de
manier waarop mutaties in de begrotingen worden verwerkt en de wijze waarop
begrotingswijzigingen zijn aangeboden aan de raad.
Ter illustratie:
In het begrotingsjaar 2006 is besloten een krediet van € 6.130.000 ter beschikking te stellen
voor de Brede School. Bij de bijhorende begrotingswijziging is het volgende besloten: "de baten
en lasten zullen te zijner tijd in de begroting worden verwerkt". Wat deze baten en lasten zijn en
wat de consequenties voor de begroting voor de navolgende jaren zijn, werd uit de
begrotingswijziging niet duidelijk. In het betreffende voorstel aan de raad werd het zelfs niet
duidelijk gemaakt. Hierdoor bestaat dat het risico dat de gevolgen van besluiten niet juist of
helemaal niet in de begroting worden opgenomen. Met als consequentie in ieder geval dat er
achteraf veel tijd nodig is om uit te zoeken hoe het ook alweer zat en de ramingen 'te repareren'
en mogelijk ook dat de gemeente financieel een tekort moet oplossen.

2.5 Informatievoorziening aan de raad
De gemeenteraad is op alle belangrijke momenten ingelicht over de stand van zaken met
betrekking tot de ontwikkeling van de Brede School. De informatie kreeg de raad in de vorm van
raadvoorstellen voor de ontwikkeling van de Brede School en voor het beschikbaar stellen van
krediet daarvoor.

21

Dit is ook in het raadsvoorstel van 9 november 2006 over deze beoordeling opgenomen
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Bij deze voorstellen waren relevante documenten als bijlagen bijgevoegd, zoals de
exploitatiebegroting in 2004 of een rapport over de Brede School van de Adamasgroep in 2007.
Ook werd bij de informatieverstrekking naar eerdere documenten teruggegrepen. Voor
bijvoorbeeld de bijeenkomst van de raad in 2005 waarin de Raad de beslissing nam om ruim
€ 6.130.000 krediet te verlenen, is een informatiebijeenkomst geweest voor de raadscommissie
Welzijn en is de (verouderde) exploitatiebegroting van 2004 als uitgangspunt genomen. De
informatie werd gestapeld aangeboden.
De achtereenvolgende voorstellen over de Brede School hebben in de raad diverse malen tot
discussie en vragen geleid, waarbij vaak het ontbreken van duidelijkheid omtrent de exploitatie
dan wel de beheerconstructie een rode draad vormde. Het principe van een Brede School in
Westereng werd wel breed gedragen.
De toezeggingen vanuit het college, dat met de participanten aan een constructie voor
exploitatie en beheer gewerkt werd, en dat daarover voor een volgend cruciaal moment
(ingebruikname) duidelijkheid zou zijn, was voldoende om de ontwikkeling van de Brede School
voort te zetten.
Met betrekking tot de verschillende documenten hebben de onderzoekers ondervonden dat
deze niet toegankelijk zijn opgesteld en niet volledig zijn. Voor degenen die in de materie
ingevoerd waren was het een en ander vermoedelijk duidelijk, maar voor velen zal het niet
duidelijk zijn geweest wat de strekking was. Financieel is er sprake van een gestapelde
weergave.
Als voorbeeld: het laatste rapport (voor het raadsbesluit 2007) gaat nadrukkelijk in op de
verdeling van de ruimten en het programma van eisen voor de bouw inclusief theater, de laatste
financiële berekening van de exploitatie die is aangetroffen dateert daarentegen van 2005
(zonder theater).
De theaterexploitatie werd afzonderlijk aan de raad ter beschikking gesteld. Het bedrag dat de
gemeente betaalt voor de verwezenlijking van het theater in Breeduit werd anders gedekt dan
de overige investeringen en drukt daardoor niet (in eerste instantie) op de exploitatielasten.
Hetzelfde geldt voor de kredieten voor de realisering van de parkeergarage en de kinderopvang.
De verantwoording van wat Breeduit nu feitelijk gaat kosten is daarmee ondoorzichtig
geworden.
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3

Bevindingen: beantwoording
onderzoeksvragen
In het voorgaande hoofdstuk is vanuit verschillende invalshoeken: proces, financiën en
informatievoorziening geschetst. In dit hoofdstuk worden de bevindingen aan de hand van de
onderzoeksvragen beschreven. De beantwoording is gerelateerd aan het in de bijlage
opgenomen normenkader.

3.1 Beleidsdoelen en aannames
Welk(e) beleidsdoel(en) (beoogde maatschappelijke effecten) heeft de gemeente vastgesteld
voor de realisatie van Breeduit en hoe zijn deze in de planvorming uitgewerkt?
Aan de ontwikkeling van de Brede School lag geen uitgediepte visie met betrekking tot de
doorontwikkeling van het basisonderwijs en ontwikkeling van kinderen ten grondslag. In 2002
wordt een Brede School in Bussum voor het eerst vermeld in het collegeprogramma van het
nieuw aangetreden college.
Op basis van geconstateerde problemen in Westereng zijn in 2003 de mogelijke doelen en
22

maatschappelijke effecten voor de Brede School benoemd :
Een middel om kinderen voldoende ontplooiingskansen te geven.
Leerkrachten zullen zich weer op hun kerntaken kunnen concentreren: het geven van
onderwijs.
De school moet het hart worden van een inspirerende omgeving waarbinnen kansen van
jongeren worden vergroot.
Door samenwerking met allerlei partners kan gewerkt worden aan een concept dat jongeren
boeit.
Ouders, buurt(partners) en scholen dragen hun steentje bij in vernieuwing om de scholen
heen.
23

In 2005 werd dit in de stuurgroep door de wethouder nog eens als volgt samengevat :
1. Ontwikkelingskansen kinderen.
2. Buurt.
3. Menskracht en activiteiten primair, niet gebouw.
4. Onderwijs centraal.
24

Vanaf 2006 werd de volgende formulering gehanteerd :
1. Kwalitatief goed onderwijs met onderwijs in de Nederlandse taal als speerpunt.
2. De Brede School gaat bijzondere activiteiten ontwikkelen op het gebied van sport en
gezondheid.
3. Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur worden aangeboden.
4. Bijzondere aandacht krijgt het omgaan met moderne communicatiemiddelen.

22

Haalbaarheidsonderzoek Brede School.

23

Verslag stuurgroep 12 januari 2005.

24

Memo Wat is een Brede School, wie doen er mee, uitgangspunten, 22 maart 2006.
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Betrokkenen geven aan dat de doelstellingen van de Brede School aansluiten bij het later tot
stand gekomen project 'De wijk op voorsprong', waarbij de school als ontmoetingsplek in de wijk
zou fungeren. Hiermee waren voor hen de doelstellingen van de Brede School voldoende
duidelijk.
Onduidelijk is welke beoogde resultaten aan deze doelen gekoppeld waren. De doelen zijn niet
onderbouwd en niet uitgewerkt in de planvorming, behalve dan dat in de bouw ruimte voor
culturele activiteiten, sport en gezondheid zijn meegenomen en uitvoerende partijen op het
gebied van cultuur (de bibliotheek en het Elckertheater) bij de ontwikkeling van het gebouw
25

betrokken zijn .
Gedurende de voorbereiding en de bouw is niet gestuurd op ontwikkeling van de inhoudelijke
samenwerking tussen partijen. Afspraken waren gericht op de gezamenlijke huisvesting, niet op
samenwerking in een gezamenlijke visie of aanbod. Het werd wel onderkend als een belangrijke
factor, een inhoudelijke coördinator was daarom vanaf het begin voorzien.
Ook specifiek op het punt van beheer en exploitatie waren geen beleidsdoelen ontwikkeld,
behoudens het doel van de gemeente om wel de regie te voeren, maar niet actief het beheer of
de exploitatie van het gebouw op zich te nemen. Hierop is later deels teruggekomen door wel
voor een overgangstermijn na oplevering het beheer te regelen en voor het leegstandsrisico.
Tijdens het proces is de verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie verschillende keren aan
de orde gesteld door de gemeente, zonder eventueel daaraan consequenties te verbinden.
Over wat onder beheer moet worden verstaan is er in het begin ook sprake van een
definitieverschil: de participanten dachten meer aan het beheren van het inhoudelijke concept
van de Brede School, de gemeente dacht nadrukkelijk (ook) aan het facilitair beheer van het
gebouw. Dit definitieverschil heeft tot ongeveer midden 2005 geduurd. In 2008 is er in het kader
van de samenwerkingsovereenkomst ook gesproken over facilitair beheer en exploitatie van het
gebouw als gezamenlijke verantwoordelijkheid.
In de raad is er ook verschillende keren aangedrongen op duidelijkheid op het terrein van
beheer en exploitatie, maar werd keer op keer genoegen genomen met de toezegging dat het
voor een volgende stap geregeld zou zijn. Het point of no return werd genomen zonder besluit
daarover.
Welke aannames lagen in de planvorming ten grondslag aan de exploitatie van theater en
parkeergarage in het licht van de (financiële) haalbaarheid van Breeduit?
Theater
In de oorspronkelijke ontwerpen van de Brede School was geen rekening gehouden met een
theater. Toen werd besloten om het Elckertheater onder te brengen in Breeduit, moesten er
aanpassingen worden aangebracht in het gebouwontwerp. De aanpassingen en uitbreidingen
die nodig waren voor de komst van het Elckertheater hebben geleid tot een extra
kredietverstrekking van € 720.000 door de gemeenteraad.

25

Besluitformulier d.d. 11 juli 2006
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Het Elckertheater werd door de gemeente verzocht een exploitatiebegroting aan te leveren.
Deze exploitatiebegroting is in opdracht van het Elckertheater opgesteld door een externe partij.
De begrotingen lieten (bijna) sluitende exploitatiebegrotingen zien. Deze exploitatiebegrotingen
zijn, in opdracht van de gemeente, beoordeeld door een andere externe partij. Uit de eerste
beoordeling van 21 augustus 2006 bleek dat de exploitatielasten te rooskleurig waren
ingeschat, de exploitatiebaten en subsidies niet zeker waren en dat er fouten waren gemaakt in
berekeningen. Er werd door het Elckertheater een tweede begroting opgesteld en ter
beoordeling voorgelegd. Deze meerjarenbegroting met activiteitenplan zijn aan de gemeente
aangeleverd met een positief advies van Theaterwerk NL van 31 augustus 2006 waarin gesteld
wordt dat Compositie XL zich nadrukkelijk heeft georiënteerd op het realiteitsgehalte en de
risico’s en waarin aangegeven wordt dat er een juist beeld is gegeven van de financiële
haalbaarheid.
Door medewerkers van de gemeente werd, voor toevoeging van het Elckertheater aan Breeduit,
gewaarschuwd voor mogelijke extra subsidieaanvragen als het theater deel zou gaan uitmaken
van Breeduit. Door het positieve advies dat de gemeente ontving over de exploitatie en
meerjarenplanning werd dit formeel ontzenuwd. Wel wordt vastgesteld dat het Elckertheater
later om aanvullende subsidies heeft gevraagd.
Exploitatie van de parkeergarage
In de oorspronkelijke planvorming van de Brede School (2004) werd eruit gegaan van de aanleg
van 40 parkeerplaatsen op maaiveldniveau voor een bedrag van €120.000. In latere
planvorming (2003) was er sprake van dat Lidl wilde gaan uitbreiden en op zoek was naar extra
parkeervoorziening. In opdracht van de gemeente is in 2003 een verkeersonderzoek uitgevoerd,
waar een parkeeronderzoek deel van uitmaakte. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de
parkeerdruk in de wijk al hoog was. Ook werd er een berekening gemaakt voor het benodigde
aantal parkeerplaatsen bij de komst van Breeduit. De gemeente heeft op basis van dit
onderzoek het benodigde aantal parkeerplaatsen verwerkt in de bouwplannen.
Vanuit esthetisch oogpunt is er door het college (januari 2006) besloten het merendeel van de
parkeerplaatsen half verdiept te maken, voor een bedrag van € 17.200 per parkeerplaats. De
Lidl gaf aan deel te willen nemen in deze parkeervoorziening. Met de deelname van Lidl in de
parkeergarage zou een bedrag van € 135.000 gemoeid zijn. In de laatste fase van de
planvorming voor de parkeervoorziening heeft Lidl zich teruggetrokken, met als gevolg dat het
bouwplan aangepast moest worden en er een deel van de dekking voor de parkeergarage
wegviel.
Vanaf het begin was er bekend dat voor het gebruik van de parkeervoorzieningen niet betaald
hoefde te worden, hetgeen betekent dat er geen exploitatiebaten uit de parkeervoorziening
voort komen. De parkeervoorziening, bestaande uit de parkeergarage en parkeerplaatsen op
maaiveld, die voor Breeduit (inclusief de woningen) is aangelegd heeft uiteindelijk € 840.000
gekost.
In hoeverre heeft de gemeente in de besluitvorming risico’s voor doelbereiking en aannames
voldoende onderkend en expliciet gemaakt?
Risico's voor doelbereiking en aannames zijn voor wat betreft exploitatie van Breeduit wel
onderkend en in financiële zin expliciet gemaakt. Er werd al vanaf de start van het project een
exploitatietekort verwacht.
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In diverse berekeningen (2004, 2005, 2007, 2008 en 2009) zijn de verwachtingen van het
exploitatietekort aan het college en aan de raad gemeld. Van uitgebreide en systematische
risicoanalyses ten aanzien van beheer of exploitatie is in de stukken echter geen sprake.
Risico's als het onverhoopt uitvallen van een of meerdere deelnemers, teruglopende
kindaantallen, het niet tot stand komen van inhoudelijke samenwerking, et cetera zijn op
besluitvormingsmomenten niet in expliciet in beeld gebracht. Wel is er ten aanzien van
bijvoorbeeld de bibliotheek gekeken naar de ontwikkeling van het aantal uitleningen (2004) en is
voor de beide scholen (in het kader van gemeentebreed onderzoek leerling-prognose 2005)
gekeken naar de ontwikkeling van het aantal leerlingen van beide scholen. In welke mate deze
kennis bij de gemeente heeft bijgedragen in de besluitvorming is niet te achterhalen.
Toch zijn er wel momenten geweest waarop de gemeente haar zorgen met betrekking tot
voortgang en risico's ter sprake heeft gebracht. Gedurende het gehele traject zijn beheer en
exploitatie als knelpunten onderwerp van discussie geweest, zowel ambtelijk als in het college
en de raad. Ook in het rapport van de Adamasgroep van september 2007 werd dit nadrukkelijk
als een van de knelpunten benoemd.
In hoeverre heeft de gemeente bij de planvorming in afspraken met derden de belangen en
doelstellingen van de gemeente voldoende geborgd en risico’s op adequate wijze beheerst?
Beheer en exploitatie zijn vanaf het begin aandachtspunten geweest. Al in het eerste plan van
aanpak (2003) staat dat in het najaar van 2003 in een raadsvoorstel duidelijkheid zal zijn over
drie onderwerpen: inhoud, financiering en beheer en exploitatie.
In diverse documenten is vervolgens het exploitatierisico van Breeduit benoemd en is ook het
ontbreken van een beheersconstructie onder de aandacht gebracht. Uit verslagen van de
stuurgroep blijkt dat de vraagstukken beheer en exploitatie frequent aan de orde zijn geweest.
Daarbij is steeds het gemeentelijke standpunt naar voren gebracht dat de gemeente niet het
beheer zal doen. Uit de interviews blijkt echter dat er tijdens de voorbereidingen en de bouw
geen focus heeft gelegen op beheer en exploitatie: vooral de participanten geven aan dat dit in
hun beleving vooral iets van de gemeente is geweest en voor hen slechts beperkt onderwerp
van gesprek is geweest.
Het exploitatierisico en het niet tot stand komen van een goede beheerconstructie heeft niet
geleid tot aanpassingen in het proces. Met andere woorden: er zijn geen consequenties aan
verbonden geweest, de voorbereidingen en de bouw gingen door. Op beleidsinhoudelijke
maatschappelijke doelstellingen van de samenwerking binnen Breeduit is pas gestuurd in de
laatste fase voor de oplevering door een inhoudelijke coördinator aan te stellen. Deze is enkele
maanden voor de oplevering van Breeduit op 17 maart zijn werkzaamheden begonnen.
Vanuit deze optiek is van adequate borging van gemeentelijke maatschappelijke belangen en
doelstellingen en beheersing van de risico's weinig sprake geweest. Het project Breeduit is
vooral gericht geweest op de 'harde kant': bouwtechnisch plan van eisen en financiën.
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Ondanks de ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten is de samenwerking relatief
vrijblijvend geweest. Toch is dit de gemeente niet alleen aan te rekenen. Vooral met betrekking
tot de beheersconstructie hebben participanten op onderdelen een diffuse rol gespeeld. Naar
idee van de gemeente moest het beheer worden ondergebracht in een stichting van de
participanten en voert de gemeente de regie.
Enerzijds gaven de participanten meerdere malen aan geen rol te willen spelen in het beheer
van Breeduit. Met name de scholen waren hier stellig in.
Anderzijds werkten zij wel mee aan het opstellen van beheerafspraken, heeft de directeur van
de Zonnewijzer bij de commissie Welzijn een presentatie gehouden voor de raad, waarin het
beheer van Breeduit een element was. Hierdoor werd de indruk gewekt dat de participanten een
rol wilden spelen in het beheer van Breeduit.
Gaandeweg het proces heeft de gemeente besloten eerst 2 jaar, later 3 jaar garant te staan
voor beheer en 5 jaar voor het leegstandsrisico van Breeduit. In de gebruiksovereenkomsten
van 28-5-2009 staat hierover het volgende:
3.1 De gemeente zal de kosten voor de huismeester en coördinator gedurende de eerste
5 jaar na ingebruikname van de Brede School voor haar rekening nemen. Voor het
schoolbestuur bestaat geen gehoudenheid om na de periode van 5 jaar meer of andere
gebruiksvergoedingen te betalen dan in art. 2 van deze overeenkomst en art. 5.3 van de
Samenwerkingsovereenkomst is geregeld.
4.1 De gemeente zal een beheerder voor de Brede School Bussum aanwijzen.
In de huurovereenkomsten / gebruiksovereenkomsten werd de verantwoordelijkheid voor
beheer impliciet bij de gemeente neergelegd, doordat kosten voor beheer en onderhoud
onderdeel uitmaken van de huursom.
In 2010 heeft de gemeente een quick scan met betrekking tot beheer en exploitatie laten
uitvoeren door bureau OOG. In het rapport van deze quick scan werd het volgende
geconcludeerd:
Partijen hebben zich niet hoeven committeren aan medeverantwoordelijkheid.
Onduidelijk wie kosten dekkingstekorten en facilitymanagement na de vijf jaar gemeentelijke
garantstelling gaat dragen.
Over verantwoordelijkheid na verloop van de vijf jaren is niets vastgelegd, zodat de partijen
kunnen achteroverleunen.
Over beheer zijn partners unaniem: huidige situatie laten voortduren, dus beheer en
exploitatie door de gemeente. Geen van de partijen wil deelnemen in een beheerstichting.
Geen van de partijen kan in toekomst meer bijdragen dan nu. Bijdrage van beide scholen
voor beheer is geen reële mogelijkheid.
In 2011 werd gezamenlijk (gemeente en participanten) gewerkt aan statuten voor een
beheerstichting. Hoewel de eerste concepten spreken van een gedeelde verantwoordelijkheid
voor beheer en exploitatie blijkt eind 2011 dat de participanten zich hier toch niet aan willen
committeren: Partijen willen inspraak en autonomie, maar geen verantwoordelijkheid. De
participanten geven hierover aan dat de gemeente al verder ging op de inhoud van het beheer,
terwijl de verantwoordelijkheid wat hen betreft nog niet afgehamerd was.
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De gemeente moet als verhuurder verder met dit nieuwe startpunt. Beheer liefst zo klein
2

2

mogelijk, minder gemeentelijke m , minder multifunctionele m en kleine fysieke aanpassingen
doorvoeren om beheerproblemen op te lossen. Gevolg: meepraten over beheerstichting kan
niet meer, de relatie verhuurder/huurder wordt strakker.

3.2 Realisatie
Op welke wijze is tijdens het proces (bij)gestuurd op de doelstellingen en de realisatie ervan?
Vanaf de start van de voorbereidingen (2002) is er een projectorganisatie geweest, bestaande
uit een projectgroep en een stuurgroep. In de beginfase was de projectgroep vrij mager: er was
ambtelijk vooral een beleidsmedewerker SLZ die het project als projectleider trok. Het project
was te groot om door één persoon getrokken te worden, waardoor sturen op het proces en de
realisatie van doelen bemoeilijkt werd. Het was bovendien een project waarin (ver)nieuwbouw
van een locatie voor de Brede School al snel het belangrijkste thema was. In 2008 is de
projectgroep door het nieuwe afdelingshoofd SLZ opgeschaald door een aantal ambtenaren met
specifieke kennis toe te voegen en door een projectleider met bouwexpertise toe te voegen.
Vanaf dat moment werd het afdelingshoofd meer betrokken bij het project.
Het college is regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot
breeduit. Via formele en informele informatiemomenten werden ze op de hoogte gehouden van
de voortgang (presentaties, toezenden verslagen van de stuurgroep, bilateraal overleg). Ook de
portefeuillehouder was daarnaast steeds op de hoogte van de voortgang door deelname aan de
stuurgroep. Ook de gemeenteraad is informeel en formeel ingelicht over de voortgang,
informeel bijvoorbeeld door het bezoek aan de Brede School in Den Bosch en de
voorlichtingsbijeenkomst.
De belangrijke beslispunten werden voorgelegd aan het college en door het college aan de
raad. Deze formele beslismomenten behelsden met name financiële en bouwtechnische
aspecten. Op beheer, exploitatie en beleidsinhoudelijke doelen is in formele zin niet gestuurd in
de zin dat de raad of het college hieraan consequenties verbond.
De eerste intentieverklaring tussen participanten en de gemeente is al in 2002 ondertekend.
Een tweede volgt in 2006. Toch is het niet gelukt om al voorafgaand aan de bouw te komen tot
een (inhoudelijke) samenwerkingsovereenkomst vanwege verschillen in standpunten tussen de
gemeente en participanten. Het maken van goede samenwerkingsafspraken bleek lastig te
sturen.
In hoeverre zijn beleidsdoelstellingen bereikt en zijn aannames juist gebleken?
Betrokkenen geven aan dat Breeduit op dit moment onvoldoende bijdraagt aan de
doelstellingen uit het project 'De wijk op voorsprong'. Breeduit fungeert niet als ontmoetingsplek.
Er is wel sprake van een nog groeiende samenwerking tussen de participanten, maar niet in
zoverre dat dit leidt tot een nieuw gezamenlijk aanbod dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de
wijk. De huidige samenwerking had ook tot stand kunnen komen als het gezamenlijke gebouw
er niet was. De scholen geven aan de gezamenlijke huisvesting wel heeft geleid tot goede
samenwerking tussen de scholen.
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In de eerste periode na de oplevering van Breeduit leek een bredere samenwerking goed tot
stand te komen. Naast de coördinator, die voor dit onderwerp was aangesteld, speelde vooral
de directeur van het Elckertheater hierin een grote rol. Met het wegvallen van het Elckertheater
en de teruglopende kindaantallen van de Emmaschool is de samenwerking verminderd. Voor de
Emmaschool geldt dat het steeds meer moeite kost om de middelen te vinden om deel te blijven
nemen aan gezamenlijke projecten.
De doelstelling van de gemeente om samen met participanten te komen tot een constructie voor
beheer en exploitatie is niet behaald. Participanten voelen zich niet verantwoordelijk voor
facilitair beheer en exploitatie en hebben de bal volledig bij de gemeente neergelegd. Dit heeft
de verhoudingen tussen de gemeente en de participanten verzakelijkt: de gemeente treedt op
als verhuurder, participanten hebben geen inspraak. De gemeente wil het beheer en de
exploitatie overdragen aan een externe partij. Om het gebouw beter beheerbaar te maken,
zullen eerst enkele aanpassingen gedaan worden. Deze aanpassingen worden momenteel
geïnventariseerd. Opmerkelijk is dat de betrokken ambtenaren van de gemeente aangeven dat
op dit punt 'beheer en exploitatie' geen patstelling is ontstaan tussen de participanten en de
gemeente, terwijl de participanten dit nadrukkelijk wel aangeven.
Wat zijn de verklaringen voor afwijkingen in doelstellingen en aannames?
Verklaringen voor afwijkingen in doelstellingen en aannames zijn door de gemeente grotendeels
niet onderzocht.
Een uitzondering hierop vormt het onderzoek dat bureau OOG in opdracht van de gemeente in
2010 heeft uitgevoerd. OOG concludeert dat door de garantstelling van de gemeente de
participanten achterover hebben kunnen leunen bij het vraagstuk rondom beheer en exploitatie.
De gemeente heeft zich bij de ontwikkeling van Breeduit weinig hard gemaakt voor haar eigen
belangen. Doelstellingen zijn beperkt in beeld gebracht en er lag tijdens het traject weinig focus
op inhoudelijke doelstellingen. Participanten hadden hierdoor de ruimte om vooral hun eigen
belangen te vertegenwoordigen en niet toe te werken naar gezamenlijke belangen. Het maken
van goede afspraken met betrekking tot beheer en exploitatie bleef hierdoor liggen.
De aanname met betrekking tot het beheer was dat de gemeente de aanjager was en de regie
had over het ontwikkelen van de Brede School. Die Brede School was bedoeld als netwerk van
twee scholen en andere participanten die vanuit een locatie gezamenlijke activiteiten zouden
ontplooien. Het gebouw was een uitdrukking van die samenwerking. De participanten zouden
uiteindelijk als gebruikers van het gebouw het beheer op zich nemen omdat het beheer in het
verlengde van de activiteiten in het gebouw lag.
Het proces rondom Breeduit staat niet op zichzelf: in de afgelopen jaren hebben vele
gemeenten in Nederland een ‘Brede School’ gebouwd. Een landelijk evaluatieonderzoek door
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid concludeerde dat een Brede School in
algemene zin op twee manieren tot stand kan komen:

26

1. Er wordt eerst gewerkt aan intensieve samenwerking tussen scholen en maatschappelijke
partners. Van nieuwe huisvesting is eventueel pas sprake als de samenwerking al goed
loopt en de inhoud daarvan vraagt om gezamenlijke huisvesting.

26

rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
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2. Er wordt een gezamenlijk pand gebouwd voor scholen en maatschappelijk partners. Dit
pand dient als vliegwiel voor de samenwerking tussen verschillende partijen.
De wijze waarop de totstandkoming van de Brede School heeft plaatsgevonden blijkt in veel
gevallen bepalend voor het samenwerkingsresultaat. Brede Scholen die zijn ontstaan vanuit een
intensieve samenwerking zijn overwegend effectiever dan de scholen waar eerst een pand is
gebouwd.
Bij deze laatste wordt vaker gezien dat de samenwerking wel toeneemt, maar de Brede School
veel meer een bedrijfsverzamelgebouw is. Gezamenlijk beheer van dat gebouw is dan ook
minder logisch, het beheer is niet het automatisch verlengstuk van de gezamenlijke activiteit.
De aannames voor de exploitatie zijn vanaf het begin weinig rooskleurig. Er is al in 2003 gesteld
dat er rekening moest worden gehouden met een exploitatietekort. De schattingen van het
tekort zijn vervolgens steeds hoger geworden. Bij de daadwerkelijke ingebruikname van het
gebouw is ook de rekenmethodiek gewijzigd. Bedragen die eerder niet op de
exploitatiebegroting drukten (omdat de dekking elders was gevonden in mindering gebracht op
de investeringslasten) of waren vergeten, werden alsnog op de exploitatie gezet, waardoor de
tekorten hoger werden. Deze hogere tekorten geven echter wel het juiste beeld van wat
Breeduit de gemeente daadwerkelijk kost. Die hogere tekorten geven tevens de participanten
geen aanleiding om de exploitatie alsnog gezamenlijk te gaan regelen.

3.3 Samenvatting van de bevindingen
In de voorgaande paragrafen is het proces Breeduit geconfronteerd aan het voor het onderzoek
opgestelde normenkader. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de aangetroffen
bevindingen. In de tabel betekent √ dat aan de norm is voldaan, √/0 dat gedeeltelijk is voldaan
en 0 dat naar mening van de onderzoekers niet aan de norm is voldaan.

Normen Beleidsdoelen, aannames en borging

Aanwezig
√/0

De gemeente beschikt over formeel door de raad vastgestelde
uitgangspunten voor de realisatie van Breeduit.
In het beleid wordt aandacht besteed aan bredere maatschappelijke
doelen en de financiële kaders voor de gemeente.

√

Het gemeentelijk beleid bevat SMART-geformuleerde beleidsdoelen,
gebaseerd op de gezamenlijke visie en doelen met de partners.

0

√/0

In het beleid wordt aandacht besteed aan verschillende partners die
aan Breeduit deelnemen en bevat een analyse van de samenstellende
onderdelen (financiële uitgangspunten, samenwerkingsafspraken en
soorten risico's).
In het beleid wordt aandacht besteed aan gewenste samenwerking

√

In het beleid zijn maatregelen opgenomen voor het waarborgen van de
gemeentelijke en gezamenlijke belangen.

0
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Normen Realisatie

Aanwezig

De gemeentelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van een brede
school / multifunctioneel gebouw zijn aantoonbaar toegepast als kader
voor de realisatie van Breeduit.

0

In de begrotingscyclus zijn de beoogde resultaten van Breeduit expliciet
benoemd.

0

De uitgangspunten voor de realisatie van Breeduit worden periodiek
geactualiseerd aan de hand van relevante gemeentelijke en overige
ontwikkelingen

0

De bestuurlijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de
raad en het college ten aanzien van de totstandkoming van Breeduit zijn
benoemd, uitgewerkt en worden ook toegepast.

√/0

De ambtelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken voor de
totstandkoming van Breeduit zijn benoemd, uitgewerkt en worden ook
toegepast.

√/0

Er is aantoonbaar sprake van sturing en monitoring door de raad op het
de voorbereiding en totstandkoming van Breeduit

0
√/0

Er zijn procedures waaruit blijkt dat er voldoende aandacht is voor
interne controle in het algemeen en in bijzonder interne controle op de
totstandkoming van Breeduit, deze worden aantoonbaar toegepast.

0

In de uitvoering is aandacht besteed aan het periodiek evalueren en het
intern leren van het totstandkomingtraject Breeduit.
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4

Conclusies en aanbevelingen
Conclusie 1
De start is een Brede School in Bussum die politiek als wens was geformuleerd zonder dat
hiervoor een gemeentelijk doel was vastgesteld. Er was noch een netwerk waarin de latere
partners met elkaar inhoudelijk samenwerkten, noch was er een wens bij de latere partners om
dit in of vanuit een gezamenlijke locatie te gaan doen. De politieke wens werd een paradigma
van waaruit de gemeente de realisatie van de Brede School op zich nam. Dit paradigma
resulteerde in een nieuw gebouw, Breeduit.
Aanbeveling 1 voor raad en college
Raad en college kunnen, indien daarmee een aanwijsbaar gemeentelijk doel wordt gediend,
samenwerking tussen verschillende partners initiëren en stimuleren. Zij doen dit door partners
met elkaar te laten kennismaken, bijvoorbeeld in themabijeenkomsten, kennis en ervaring aan
te bieden aan de potentiële samenwerkingspartners en als coördinatiepunt te functioneren. Het
college moet bij een dergelijk aanbod terughoudend zijn zodat ze niet de verantwoordelijkheid
voor de samenwerking op zich neemt. Raad en college dienen zich ook af te vragen of een
stimulerende rol tevens een financierende rol impliceert.
Conclusie 2
De gemeente en de deelnemers hebben onvoldoende overwogen welke eigen en gezamenlijke
doelen gediend werden met de ontwikkeling van en deelname in Breeduit. Hierdoor is
daadwerkelijke betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor het project, het gebouw en
uiteindelijk elkaar, onvoldoende tot stand gekomen. Er was en is mede daardoor geen
voedingsbodem bij de participanten om gezamenlijk beheer en exploitatie van zowel het
concept brede school als van het gebouw ter hand te nemen.
Aanbeveling 2 voor het college
Het college moet, zeker bij grote projecten waarin wordt samengewerkt met derden, vooraf
helderheid verkrijgen over de drijfveren, visie, doelstellingen en meerwaarde die de
samenwerkingspartners hebben bij het project. Indien deze samenvallen met de gezamenlijke
doelstellingen en die van de raad en het college, kan het college de verdere ontwikkeling van de
project faciliteren.
Aanbeveling 3 voor het college
Het college moet, door terughoudend te faciliteren, de eigen verantwoordelijkheid van de
participanten prikkelen. Ze moeten niet alleen worden gezien als een partner in het overleg
maar worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de besluiten. Vooraf moet helder
zijn welke investeringen en inspanningen de samenwerkingpartners zich willen getroosten om
de geformuleerde gezamenlijke doelstellingen te bereiken.
Aanbeveling 4 voor het college
Als onderdeel van de coördinatie dient het college met de partners een voor eenieder helder
begrippenkader te definiëren en vast te leggen.
Aanbeveling 5 voor het college
Het college dient bij investeringsprojecten waaraan derden deelnemen duidelijk aan te geven
welke middelen ze beschikbaar stelt. Ook dient ze bij dreigende overschrijding van dit
plafondbudget om versobering van het project of hogere eigen bijdragen te vragen. De
gemeente heeft als financier een zakelijke verhouding met het investeringsproject die los moet
worden gezien van de inhoudelijke rol die de gemeente in het project heeft.
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Conclusie 3
De gemeente heeft diverse malen het beheer en exploitatie van Breeduit met de partners
besproken en het gemeentelijk standpunt uitgedragen. Door de opstelling van de partners kon
de gemeente ook langere tijd geloven dat er overeenstemming kon worden bereikt over de
verantwoordelijkheid voor het toekomstige beheer en de exploitatie. De gemeente heeft aan het
uitblijven van overeenstemming echter geen consequenties verbonden.
Aanbeveling 6 voor het college
Het college dient bij omvangrijke projecten een risicoanalyse op te stellen en op basis daarvan
beheersmaatregelen te ontwerpen. Het college moet vooraf weten welke consequenties het zal
hebben indien de participanten niet gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het project op
zich zouden nemen. Er moeten alternatieve scenario's voorhanden zijn voor het handelen van
de gemeente binnen het project indien de oorspronkelijk gewenste uitvoering niet mogelijk blijkt.
De scenario's beschrijven minimaal de financiële risico's voor de gemeente. Het tussentijds
staken van het project is daarbij tenminste één uit te werken scenario.
Aanbeveling 7 voor het college
Bij bouw van nieuwe accommodaties die in opdracht van de gemeente, dient het college reeds
in het programma van eisen het toekomstige beheer en exploitatie een plaats te geven als
uitgangspunt in het ontwerp en de bouw. Nieuwe vormen van aanbesteding maken het mogelijk
om reeds bij de aanbesteding van het ontwerp en de bouw, het beheer en de exploitatie mee te
contracteren (DBMO contracten). Daarbij moet wel worden bedacht dat dergelijke contracten
niet bij alle projecten lonend zijn, er lijkt een praktische ondergrens tussen € 7 - € 10 miljoen te
liggen. Ook bij geïntegreerde vormen van aanbesteding blijft de gemeente als toekomstig
eigenaar regisseur van de bouw en leveren de gebruikers input voor de bouw en indeling.
Conclusie 4
Het point of no return voor de bouw van een Brede School in Bussum werd gepasseerd zonder
dat er een besluit over beheer en exploitatie was genomen. De raad heeft weliswaar
verschillende keren aangedrongen op duidelijkheid over het beheer en de exploitatie, maar nam
keer op keer genoegen met de toezegging dat het voor een volgende stap geregeld zou zijn
(mede onder tijdsdruk van subsidievoorwaarden).
Aanbeveling 8 voor raad en college
Gezamenlijke huisvesting in een nieuw gebouw behoort een resultante te zijn van
samenwerking tussen verschillende partners en geen voorwaarde voor een samenwerking.
Raad en college dienen daarom eerst een project te evalueren alvorens te besluiten tot een
investering. De voorkeur heeft een tussentijdse ex post evaluatie van een lopend traject, maar
ook een ex ante evaluatie kan behulpzaam zijn bij investeringsbesluiten.
Aanbeveling 9 voor de raad
Indien er in verband met subsidievoorwaarden besluiten over een project onder tijdsdruk
komen, dient de raad het college te vragen een overzicht te maken van de te verkrijgen subsidie
en de contante waarde van de gemeentelijke kosten over de looptijd van het project, en pas na
afweging van de voor- en nadelen een besluit te nemen.
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Conclusie 5
Het project is gestart vanuit de onderwijskundige kennis en ervaring. De projectleider had weinig
tot geen bouwkundige ervaring die voor het begeleiden van (ver)nieuwbouwprojecten van deze
omvang wel nodig is. Zodra duidelijk was dat dit het geval zou zijn (2005-2006), zou de
gemeente daaraan consequenties voor de projectsturing moeten verbinden, dit heeft de
gemeente nagelaten. Pas in een (te) laat stadium heeft de gemeente de projectorganisatie
aangepast.
Aanbeveling 10 voor het college
Het college moet bij projecten een projectorganisatie opzetten die in overeenstemming is met
het zwaartepunt van het project. Het gaat daarbij niet alleen om de competenties van de
projectmedewerkers, maar ook om de juiste inhoudelijke kennis en ervaring. Zorg dat taken en
verantwoordelijkheden die nodig zijn in het project helder zijn toegedeeld. Zorg daarbij ook voor
financiële expertise die dedicated is voor het project.
Conclusie 6
Het besluit om te gaan bouwen werd genomen op basis van een op dat moment reeds
verouderde exploitatiebegroting. Er zijn bovendien in de loop van het project verschillende
exploitatieramingen opgesteld, die door wisselende inzichten sterk verschillen.
Aanbeveling 11 voor de raad
Vraag, in het bijzonder bij langlopende projecten, bij adviezen van het college en bij voorstellen
voor de raad altijd een overzicht van de tot dan toe genomen besluiten, financiering en dekking.
Vraag daarbij documenten die de actuele situatie weergeven.
Aanbeveling 12 voor raad en college
Zorg bij zeer langlopende projecten na verkiezingen voor een projectoverzicht voor de
eventuele nieuwe portefeuillehouder en raadscommissie.
Conclusie 7
Er is in het hele traject niet altijd de juiste en uniforme toepassing van de begrotingsregels
en -eisen gevolgd met betrekking tot investeringslasten. Door de onduidelijke
begrotingswijzigingen die binnen het traject zijn gemaakt, zijn de exacte financiële gevolgen
lastig te volgen. Daarnaast zijn bedragen geboekt op diverse (andere) posten en fondsen,
waardoor het geheel onoverzichtelijk wordt (zelfs voor de huidige medewerkers van de
financiële afdeling). Hierdoor zijn de gevolgen van besluiten niet juist of helemaal niet in de
begroting en het budget voor het project opgenomen.
Conclusie 8
De realisatie van Breeduit is, waarschijnlijk door misverstand in de administratieve verwerking
van de vervangende dekking, uiteindelijk ongeveer € 7 ton duurder uitgevallen dan de door de
raad goedgekeurde investeringskredieten.
Aanbeveling 13 voor de raad
Vraag bij wijzigingen in de financiering bij langlopende projecten meteen duidelijk welke dekking
wordt aangewend en hoe een en ander verwerkt zal worden in de begroting, zodat daarover
later geen misverstanden kunnen ontstaan. Let daarbij op een juiste en uniforme toepassing
van de begrotingsregels en -eisen.
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Bijlage 1
Onderzoeksvragen
De rekenkamercommissie formuleert met deze doelstelling de volgende centrale
onderzoeksvraag:
"Wat zijn de verklaringen voor de resultaten en ontstane knelpunten van Breeduit en welke
lessen kan de gemeente hieruit trekken voor de toekomst?"
Deze centrale vraag is door de Rekenkamercommissie uitgewerkt in acht onderzoeksvragen.
Deze onderzoeksvragen zijn:
Beleidsdoelen, aannames en borging
1. Welk(e) beleidsdoel(en) (beoogde maatschappelijke effecten) heeft de gemeente
vastgesteld voor de realisatie van Breeduit en hoe zijn deze in de planvorming uitgewerkt?
2. Welke aannames lagen in de planvorming ten grondslag aan de exploitatie van theater en
parkeergarage in het licht van de (financiële) haalbaarheid van Breeduit?
3. In hoeverre heeft de gemeente in de besluitvorming risico’s voor doelbereiking en
aannames voldoende onderkend en expliciet gemaakt?
4. In hoeverre heeft de gemeente bij de planvorming in afspraken met derden de belangen en
doelstellingen van de gemeente voldoende geborgd en risico’s op adequate wijze beheerst?
Realisatie
5. Op welke wijze is tijdens het proces (bij)gestuurd op de doelstellingen en de realisatie
ervan?
6. In hoeverre zijn beleidsdoelstellingen bereikt en zijn aannames juist gebleken?
7. Wat zijn de verklaringen voor afwijkingen in doelstellingen en aannames?
8. Welke leerpunten voor Breeduit en toekomstige grote projecten kan de gemeente trekken uit
de planvorming en uitvoering van Breeduit?
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Bijlage 2
Bestudeerde documenten
Voor het onderzoek zijn door de gemeente en door enkele participanten documenten
aangeleverd die zijn bestudeerd. Het betreft een dossier dat ruim 10 jaar beslaat, enkele
honderden documenten. In hoofdlijnen gaat het om:
Conceptbesluiten van het college.
Besluiten van het college.
Concept raadsvoorstellen.
Raadsvoorstellen en bijbehorende nota's en notities.
Verslagen van raadvergaderingen en raadscommissievergaderingen.
Onderzoeksrapporten voor onder andere:
haalbaarheidsonderzoek Brede School;
verkeersonderzoek;
plan van eisen brede school;
evaluatieonderzoek proces;
evaluatieonderzoek Brede School.
Begrotingen en exploitatieberekeningen.
Jaarverslagen en jaarrekeningen.
Agenda's en verslagen van de stuurgroepbijeenkomsten.
Agenda's en verslagen van de projectgroep- en klankbordgroepbijeenkomsten.
Concepten en definitieve convenanten, intentieverklaringen,
samenwerkingsovereenkomsten, huurovereenkomsten, statuten.
Relevant mailverkeer tussen deelnemers en ambtelijke medewerkers.
Brieven.
Interne memo's, notities en mailverkeer.
Relevante documenten voor het Elckertheater.
Stukken met betrekking tot de aanbesteding van de Brede School.
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Bijlage 3
Geïnterviewden
Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met in alfabetische volgorde:
Jacqueline Agricola, afdelingshoofd SLZ.
Adriana van den Berg, portefeuillehouder.
Mirjam van Bokhorst, beleidsmedewerker SLZ.
Inger Bonhof, directeur Koningin Emmaschool (sinds februari 2012).
Joek Boomsma, rayonmanager GGD Gooi & Vechtstreek.
Emma Dijckmeester, locatiedirecteur SKBNM.
Ron Holst, Elckertheater.
Esther Jager, directrice De Zonnewijzer.
Denice van Klaveren, Adjunct directeur Koningin Emmaschool.
Ap Kraaijenzank, afdeling financiën.
Annemieke Kralt, beleidsmedewerker SLZ.
Sabien Kreutzwendedich von dem Borne, afdeling financiën.
René Overeem, afdeling Financiën.
Marianne Rave, manager SKBNM.
Herman Schoon, voormalig portefeuillehouder.
Hans Wessels, directeur Villa Primair (sinds maart 2013).
Tiny Zevering, oud-directrice De Zonnewijzer.
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Bijlage 4
Normenkader
Het normenkader is gekoppeld aan de onderzoeksvragen:
Beleidsdoelen, aannames en borging

1. Welk(e) beleidsdoel(en) (beoogde maatschappelijke effecten) heeft de gemeente vastgesteld voor de
realisatie van Breeduit en hoe zijn deze in de planvorming uitgewerkt?

2. Welke aannames lagen in de planvorming ten grondslag aan de exploitatie van theater en
parkeergarage in het licht van de (financiële) haalbaarheid van Breeduit?

3. In hoeverre heeft de gemeente in de besluitvorming risico’s voor doelbereiking en aannames voldoende
onderkend en expliciet gemaakt?

4. In hoeverre heeft de gemeente bij de planvorming in afspraken met derden de belangen en
doelstellingen van de gemeente voldoende geborgd en risico’s op adequate wijze beheerst?
Norm
De gemeente beschikt over formeel vastgestelde uitgangspunten voor de realisatie van Breeduit.
In het beleid wordt aandacht besteed aan bredere maatschappelijke doelen en de financiële kaders
voor de gemeente.
Het gemeentelijk beleid bevat SMART-geformuleerde beleidsdoelen, gebaseerd op de gezamenlijke
visie en doelen met de partners.
In het beleid wordt aandacht besteed aan verschillende partners die aan Breeduit deelnemen en bevat
een analyse van de samenstellende onderdelen (financieel en soorten risico).
In het beleid wordt aandacht besteed aan gewenste samenwerking.
In het beleid zijn maatregelen opgenomen voor het waarborgen van de gemeentelijke en gezamenlijke
belangen.

Realisatie

5. Op welke wijze is tijdens het proces (bij)gestuurd op de doelstellingen en de realisatie ervan?
6. In hoeverre zijn beleidsdoelstellingen bereikt en zijn aannames juist gebleken?
7. Wat zijn de verklaringen voor afwijkingen in doelstellingen en aannames?
Norm
De gemeentelijk uitgangspunten voor de ontwikkeling van een Brede School / multifunctioneel gebouw
zijn aantoonbaar toegepast als kader voor de realisatie van Breeduit.
In de begrotingscyclus zijn de beoogde resultaten van Breeduit expliciet benoemd.
De realisatie van Breeduit is periodiek geactualiseerd aan de hand van relevante gemeentelijke en
overige ontwikkelingen.
De bestuurlijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de raad ten aanzien van de
totstandkoming van Breeduit zijn benoemd, uitgewerkt en worden ook toegepast.
Er is aantoonbaar sprake van sturing en monitoring door de raad op het de voorbereiding en
totstandkoming van Breeduit.
Er zijn procedures waaruit blijkt dat er voldoende aandacht is voor interne controle in het algemeen en
in bijzonder interne controle op de totstandkoming van Breeduit.
In de uitvoering is aandacht besteed aan het periodiek evalueren en het intern leren van het
totstandkomingtraject Breeduit.
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Bijlage 5
Tijdlijn overzicht gebeurtenissen
Separaat bijgevoegd
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