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Kennisnemen van 
Dat de Stichting Gebouwen Beheer Woerden die eigenaar is van de Brede School Schilderskwartier (Schilderskwartier, 
Woerden) en de Brede School De Regenboog (Waterrijk Woerden) besloten heeft de Stichting aan het einde van dit jaar 
op te heffen. Het eigendom van de beide scholen zal door de opheffing van de Stichting terug komen bij de gemeente. 
Vervolgens zal de gemeente het eigendom van de desbetreffende school middels appartementsrechten op basis van de 
Wet op het Primair Onderwijs leveren aan de huidige gebruiker (SPCO, Stichting Klasse en Kalisto) van de betreffende 
school. De genoemde handelingen zullen geen gevolgen hebben voor het houden van onderwijs en voor de leraren en 
leerlingen van de school.  
 
   
 
Inleiding 
De Stichting Gebouwen Beheer Woerden (hierna: SGBW) is in 2007 opgericht. De SGBW heeft een tweetal brede 
scholen in eigendom, namelijk de Brede School Schilderskwartier en de Brede School De Regenboog. De doelstellingen 
van de stichting zijn het beheren van multifunctionele centra in de gemeente Woerden alsmede het bevorderen van 
samenwerking tussen gebruikers van de centra. Bijkomend voordeel was dat bij de bouw van de scholen gebruik 
gemaakt kon worden van een fiscale optimalisatieroute.  
Het bestuur van de SGBW – bestaande uit voornamelijk schoolbestuurders - heeft het functioneren van de stichting 
geëvalueerd en komt tot de conclusie dat het exploiteren en beheren van vastgoed niet hun core business is. De 
schoolbestuurders geven de voorkeur aan het beheren van een eigen appartementsrecht binnen de brede school. De 
wens is daarom de stichting op te heffen.    
 
 
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Dat het opheffen van de SGBW geen effect heeft op het houden van onderwijs van de diverse scholen in de beide brede 
scholen.  
 
   



 
Financiën 
Het opheffen van de SGBW heeft een klein financieel positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat de 
gemeente de jaarlijkse exploitatietekorten van de SGBW niet meer hoeft aan te vullen.  
 
In de jaarrekening 2021 wordt het effect van het opheffen van SGBW verwerkt. De schoolgebouwen worden dan tegen de 
boekwaarde (ongeveer € 0,9 miljoen) opgenomen op de balans onder de Materiële Vaste Activa. De aanwezige liquide 
middelen bij SGBW komen naar de gemeente (ongeveer € 0,7 miljoen). De waarde van de gebouwen en de liquide 
middelen tezamen zijn hiermee naar verwachting toereikend om de lening (€ 1,6 miljoen) te verrekenen. Omdat het netto 
vermogen van SGBW ongeveer nihil is, brengt heeft deze opheffing naar verwachting geen eenmalig resultaateffect. Er 
zijn dus geen incidentele extra middelen nodig voor deze afwikkeling.  
 
In de jaarrekening vindt dus een verschuiving plaats tussen de MVA, Financiële vaste activa (de uitstaande lening) en 
Liquide Middelen. Hoewel de terugkoop een uitvloeisel is van de eerder afgesloten overeenkomst bij de oprichting van 
SGBW, is in het kader van de rechtmatigheid formeel mogelijk sprake van een ‘nieuwe’ investering. Bij de vaststelling van 
de jaarrekening zullen wij deze technische verwerking dan ook formeel als beslispunt aan uw raad voorleggen. 
 
   
 
Vervolg 
Het traject van opheffen van de SGBW omvat met name juridische (notariële) handelingen. 
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