
6 Onderwijs, Sport en Cultuur 

Wat mag het kosten 

Tabel 6-1 bedragen x € 1 miljoen 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

actualisatie onderwijshuisvesting -1,0 0,4 -0,2 0,0 -0,4 

internationale campus   0,6 0,4 0,0 

het jonge kind 0,3         

onderwijsachterstandenbeleid  -4,8 -6,7 -8,5 -10,5 

doeluitkering onderwijs achterstanden   6,3 8,3 10,2 12,1 

asbestasanering sportgebouwen   -0,1 -0,1 -0,1 

verhogen budget lokale media  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

voorschoolse opvang peuters  0,1 0,3 0,4 0,4 

toezicht en handhaving kinderopvang  -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen  0,0 0,0 0,0 0,0 

uitgaven programmalijnen Fonds Verstedelijking Almere 1,3 0,9 -4,0 -6,1 2,4 

onttrekking Fonds Verstedelijking Almere -1,3 -0,9 4,0 6,1 -2,4 

coalitieakkoord      

cultuurplan, incl cultuurfonds  -0,8 -1,0 -1,3 -1,3 

dekking coalitieakkoord      

entreeopleidingen  0,1 0,1 0,1 0,1 

stichting stad en natuur    0,5 0,5 

totaal actualisatie en coalitieakkoord -0,7 1,1 1,0 1,5 0,7 

 

Actualisatie perspectief  

Actualisatie onderwijshuisvesting  

Tabel 6-2 bedragen x € 1.000 

 2018 2019 2020 2021 2022 

indexatie    -4   -38   -96  

actualisatie scholenbouwplanning 29 171 80 217 -66 

verwachte overschrijding basisschool Homeruskwartier    -6   -30   -30  

lager % exploitatie/onderhoud  9   32   78   171   238  

huur Montessori Lyceum Flevoland   115   115   115   115  

huur Jasper Warnerstraat   -300     

inkomsten medegebruik   120     

12 klassige tijdelijke onderwijshuisvesting: Ambacht, Nobelhorst   -30  -453 -314 -307 

ecologische school Nobelhorst   -24 -116 -116 

vastgoed 130 264 -20 -6 -111 

onderwijsleerpakket -1.122     

      

 -954 372 -234 -1 -373 

Indexatie en actualisatie scholenbouw planning 

Op basis van de verordening onderwijshuisvesting worden de kredieten voor de bouw van nieuwe scholen 

jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast laat de bijgestelde scholenbouwplanning zien dat nieuwe basisscholen in 

Duin en Poort later gerealiseerd worden dan in de vorige planning werd voorzien. Dit geeft voordelen in de 

jaren 2020, 2021 en 2022. Voor de scholen in Duin is bij de Programmabegroting 2018 twee scholen met 14 
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klassen budget beschikbaar gesteld. Op basis van de laatste leerling prognoses dienen dit twee scholen 

met 16 klassen te worden. Deze uitbreiding leidt tot een extra last in de jaren 2021 en 2022. 

Basisschool Homeruskwartier 

De stichtingskosten van de basisschool in het Homeruskwartier zullen € 0,7 miljoen hoger uitvallen dan het 

beschikbare gevoteerde budget. Deze overschrijding komt voort uit het feit dat de beschikbare kavel zich 

niet leent voor een standaard gebouw (rechte hoeken). Het structurele effect van de overschrijding is 

€ 30.000.  

Lagere kosten voor exploitatie en onderhoud 

De kosten voor exploitatie en onderhoud vallen lager uit. Dit zorgt voor een structureel voordeel van 

€ 238.000. 

Vervallen huurvergoeding Montessori Lyceum Flevoland 

Met het Montessori Lyceum is afgesproken dat er bij een overschrijding van de leerlingaantallen extra 

budget beschikbaar komt, bijvoorbeeld voor huur van tijdelijke gebouwen. Nu blijkt dat de leerlingaantallen 

toch minder toenemen dan eerder gedacht, komt deze vergoeding vanaf 2019 te vervallen. Dit levert een 

structureel voordeel op van € 115.000.  

Huur Jasper Warnerstraat en medegebruik 

Om het capaciteitsprobleem in Poort op te lossen is in 2019 € 300.000 nodig voor de huur van de voormalige 

noodlokalen van ROC Flevoland van De Meeuw. Baken Poort is bereid gevonden om een keer extra te 

verhuizen en schooljaar 2018-2019 in de Jasper Warnerstraat door te brengen. In de zomer van 2019 wordt 

het definitieve pand, de nieuwbouw Baken Poort, betrokken. Tegenover de huurlasten die worden gemaakt 

staat een vergoeding medegebruik van € 120.000. 

Tijdelijke onderwijshuisvesting te realiseren voor 12 klassen in Nobelhorst  

Op basis van de leerling prognoses ontstaat er een tekort op de beschikbare onderwijshuisvesting in 

Nobelhorst. Om dit op te vangen wordt voorgesteld om tijdelijke onderwijshuisvesting te realiseren voor 12 

klassen in Nobelhorst voor een periode van 5 jaar. Hierdoor kan het eerder voor tijdelijke 

onderwijshuisvesting beschikbaar gestelde budget komen te vervallen. 

Ecologische school Nobelhorst 

De stichtingskosten van de 2e basisschool in Nobelhorst (Ecologische school) vallen naar verwachting € 2,5 

miljoen hoger uit dan het beschikbare gevoteerde budget (€ 4 miljoen). Dit komt enerzijds doordat de 

marktprijzen zijn sterker gestegen dan voorzien. Anderzijds zijn de eisen vanuit het programma van eisen 

verhoogd (energie, gasloos bouwen en ecologische aspecten). 

Vastgoed 

De actualisatie van de meerjarenbegroting van het vastgoeddeel van onderwijshuisvesting leidt tot diverse 

begrotingsmutaties. Ten eerste zijn de verwachte opbrengsten uit medegebruik en verhuur van 

schoolgebouwen in 2018 € 130.000 hoger dan begroot. Door de toegenomen verhuur is er momenteel bijna 

geen leegstand meer in schoolgebouwen. Ten tweede is de sloop van enkele onderwijsvoorzieningen 

uitgesteld. Hierdoor dalen de kosten in 2019 en stijgen de kosten in 2020 en in 2022.  Over de jaren heen 

blijven de kosten gelijk. Ten slotte vangen een aantal levensduur verlengende investeringen in 

gymzalenlevensduur een jaar later aan dan begroot. De vrijvallende kapitaallasten in het eerste jaar 

worden toegevoegd aan het bouwkrediet vanwege grote prijsstijgingen in de bouw. Dit leidt tot een voordeel 

in 2019 en 2020 en structureel iets hogere kapitaallasten. 

Actualisatie reserve onderwijsleerpakketten 

De gemeente bekostigt de eerste inrichting van meubilair en onderwijsleerpakketten bij de oplevering van 

scholen. Dit is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De uitgaven worden 

uit de reserve onderwijsleerpakket gedekt. Op basis van de bijgestelde investeringsplanning ontstaat er een 

tekort van € 1,1 miljoen over de periode tot en met 2022. Dit bedrag wordt extra gestort in de reserve.  
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Internationale campus 

Op basis van de verordening onderwijshuisvesting worden de kredieten voor de bouw van nieuwe scholen 

jaarlijks geïndexeerd. Tevens is de planning voor de oplevering van de internationale campus verschoven 

naar 2021. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2020 en 2021.  

Het jonge kind 

Op de budgetten van Het Jonge Kind, te weten het reguliere Peuterspeelzaalwerk, is de verwachting dat er 

een incidenteel voordeel van € 250.000 zal ontstaan.  

Onderwijsachterstandenbeleid  

Voor 2018 hebben we € 4,4 miljoen aan Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Deze 

middelen staan gereserveerd voor 2018. Voorgesteld wordt om deze middelen structureel in de begroting 

op te nemen en jaarlijks te actualiseren naar de laatst ontvangen beschikking. Daarnaast heeft het Rijk 

aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen voor het Onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor kan 

in de gemeentelijke begroting structureel een bedrag van ruim € 1,5 miljoen per jaar worden vrijgespeeld 

voor andere bestedingen. De bestedingen voor het onderwijsachterstandenbeleid, totaal € 6,3 miljoen in 

2019, zullen de volgende onderwerpen beslaan: 

 Realisatie bestrijden taalachterstanden (WPO, art. 165). 

 Realisatie en uitbreiding voorschools aanbod (WPO, art. 166). 

 Realisatie doorlopende leerlijnen en resultaatafspraken (WPO, art. 167). 

Asbestsanering sportgebouwen 

Er wordt wetgeving voorbereid om gebouwen vanaf 2024 geen asbest meer te laten bevatten. Na 

inventarisatie blijken de sporthallen Waterwijk en Buiten asbesthoudende daken te bevatten. In 2019 zal 

voor de twee sporthallen begonnen worden met de vervanging van deze daken. Hiervoor is een krediet 

benodigd van circa € 1,6 miljoen. De structurele kapitaallast die hierbij hoort bedraagt € 80.000. Binnen de 

huidige budgetten kan hiervan € 20.000 worden gedekt, waar bovenop dus nog € 60.000 wordt vrijgemaakt. 

Verhogen budget lokale media 

Aan de raad is besluitvorming gevraagd over het voorstel om het Commissariaat voor de Media positief te 

adviseren over de aanwijzing van een geselecteerde lokale media-instelling. Bij een positief besluit van het 

Commissariaat voor de Media is een bekostiging nodig van € 97.000 per jaar. Dit is € 50.000 meer dan waar 

op dit moment in de begroting rekening mee is gehouden. Ter indicatie: via het gemeentefonds ontvangt 

Almere een vrij inzetbaar en afweegbaar bedrag van € 104.000 voor de instandhouding van een lokale 

media-instelling. 

Voorschoolse opvang peuters 

Er zijn in 2016 afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat alle peuters de mogelijkheid krijgen om naar 

een voorschoolse voorziening te gaan. Hiervoor zijn extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, de 

zogenaamde Asscher-gelden. Bij de ramingen werd er destijds vanuit gegaan dat er ruim 40.000 peuters 

waren die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat blijken er echter veel minder te zijn, namelijk 

11.400 peuters. Hierop zijn de budgetten vanaf 2019 neerwaarts bijgesteld. Deze korting wordt doorvertaald 

naar het programma onderwijs, sport en cultuur. 

Toezicht en handhaving kinderopvang 

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken om extra middelen vanuit de decentralisatie uitkering 

Voorschoolse voorziening peuters in te zetten voor toezicht en handhaving.  

Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzaalwerk 

De taak van de GGD is door de aanpassing van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie uitgebreid. De GGD moet gaan toezien op de uitvoering van de voorschoolse educatie op locatie. De 

toezichts- en handhavingskosten van de GGD vallen hierdoor hoger uit. 
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Fonds Verstedelijking Almere  

Voor de projecten uit het Fonds Verstedelijking Almere worden per raadsprogramma de budgetten 

beschikbaar gesteld. Hiervoor geldt dat de budgetten voor 2019 aansluiten op het jaarprogramma FVA 2019, 

welke bij deze begroting wordt vastgesteld. Voor de inhoudelijke toelichting van de bestedingen wordt 

verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere. 

 

Coalitieakkoord  

Cultuurplan, inclusief cultuurfonds 

In samenwerking met de stad, onze culturele partners en externe specialisten wordt een meerjarig 

strategisch cultuurplan opgesteld, waarin een duidelijke visie wordt opgenomen. Deze visie kenmerkt zich 

door een blik naar buiten met een nadruk op verbinding binnen en buiten de stad. Ook sluit de visie aan op de 

wensen van onze partners in de stad, namelijk extra investeren in- en op orde brengen van het bestaande 

cultuurlandschap, zoals cao-conforme betaling bij Corrosia, voordat nieuwe initiatieven worden gestart. Het 

huidige cultuurfonds wordt geëvalueerd, waarna dit fonds een plek krijgt binnen het meerjarige cultuurplan. 

Dekking coalitieakkoord 

Entreeopleidingen 

Na opstelling van het rapport ‘Beinvloedbare Ruimte Gemeente Almere’ (24 augustus 2017) is er meer 

inzicht ontstaan in de realisatie van projecten die de gemeente ondersteunt. Derhalve wordt voorgesteld om 

de bezuiniging breder in te vullen binnen de middelen voor Voortijdig scholverlaten (VSV).  

De bezuiniging van € 100.000 wordt gerealiseerd door: 

 de incidentele bezuiniging in 2018 van € 25.000 op de subsidie voor het Loopbaanexpertisecentrum aan 

het ROC in 2019 structureel te maken; 

 vanaf 2019 structureel nog eens € 25.000 te bezuinigen op subsidie aan het ROC van Flevoland. In 

overleg met het ROC van Flevoland wordt verder bepaald of deze bezuiniging wordt gerealiseerd bij de 

reguliere entree of het loopbaanexpertisecentrum; 

 vanaf 2019 structureel € 50.000 te bezuinigen op de Sluitende Aanpak Jongeren (SAJ) voor 23-27 jarigen 

zonder startkwalificatie, werk of uitkering. 
 

Na evaluatie van de Gedifferentieerde Entree in 2019 zal worden onderzocht of er oplossingsrichtingen 

mogelijk zijn, zodat de doorgevoerde bezuiniging kan worden heroverwogen. Hierbij zal de effectiviteit van 

de ingezette middelen nadrukkelijker worden getoetst en strakker worden gekeken naar dubbelingen in 

trajecten’.  

Stichting stad en natuur 

In het coalitieakkoord is een verlaging van de subsidie aan de Stichting Stad en Natuur voorzien van € 0,5 

miljoen vanaf 2021. Het college realiseert zich dat het onverkort door- en onzorgvuldig invoeren van deze 

verlaging flinke implicaties heeft (onder andere het sluiten van locaties en personele consequenties). Het 

college wil de komende maanden met Stichting Stad en Natuur verkennen welke mogelijkheden er zijn, 

waarbij in beeld wordt gebracht wat de consequenties en alternatieven zijn. Daarnaast wil het college in 

gesprek of in de komende subsidieperiode de koers kan worden verbreed naar een meer integrale rol in de 

duurzaamheidsambities van Almere. Het college zal bij de perspectievennota de uitkomsten presenteren 

inclusief financiële alternatieven om het benodigde bedrag te realiseren. 
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Indicatoren 

Voortijdig schoolverlaters Figuur 1 - Voortijdig schoolverlaters (bron: DUO) 

Het aantal voortijdig schoolverlaters in Almere 

blijft de laatste jaren gelijk en blijft daarmee een 

punt van aandacht. Met de vervolgaanpak 

Voortijdig Schoolverlaten 2017-2021 willen we 

bereiken dat nog meer jongeren hun 

startkwalificatie behalen, maar hopen we vooral 

meer jongeren een passende plek te bieden in het 

onderwijs en op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

Absoluut verzuim Figuur 2 - Absoluut verzuim (bron: Ingrado) 

Er is in 2017 een sterke stijging zichtbaar in het 

absoluut verzuim in Almere. Door het wekelijks inlezen 

van de in- en uitschrijvingen afkomstig van het DUO 

(OCW), hebben we deze groep steeds in beeld. Er is 

sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige 

jongere niet bij een school staat ingeschreven. Onze 

leerplichtambtenaren zorgen er samen met de scholen 

voor dat dit zo min mogelijk voorkomt. Door strikter toe 

te zien op naleving van de leerplichtwet door scholen en 

ouders, streven we naar een nog lager aantal 

verzuimers. 

 

Relatief verzuim  Figuur 3 - relatief verzuim (bron: Ingrado) 

Het relatief verzuim in Almere is vrijwel gelijk aan 

die van gemeenten van vergelijkbare omvang Van 

relatief verzuim is sprake als een op school 

ingeschreven jongere zonder geldige reden les- of 

praktijktijd verzuimt. Onze leerplichtambtenaren 

pakken dit verzuim in samenwerking met de 

scholen en andere instanties op.  

 

 

 

 

  

Almere 

0

1

2

3

4

2012 2013 2014 2016

Almere 

2

2,5

3

3,5

4

2014 2015 2016 2017

Almere 

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017



pag.6 

Titel invoegen 

 

Niet-sporters Figuur 4 - Niet-sporters (bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM) 

Deze indicator laat zien dat het percentage 

bewoners dat niet wekelijks sport in Almere in 

2012 hoger lag dan in gemeenten van 

vergelijkbare omvang. Wij willen dat iedereen 

dichtbij huis in een veilige en plezierig 

omgeving kan sporten, zowel in 

verenigingsverband als ongeorganiseerd. 

Hiertoe investeren we in laagdrempelige 

wijkvoorzieningen, zoals playgrounds en ‘urban 

tracks’. Uit eigen onderzoek uit 2014 blijkt dat 

het sportdeelnamepercentage van Almeerders 

hoger ligt dan wat naar voren komt uit de 

Gezondheidsmonitor.   
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