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Samenvatting 

Door de wetswijziging van de decentralisatie van het onderhoud aan schoolgebouwen van de 

gemeenten naar de schoolbesturen, betekent dat de Verordening voorzieningen onderwijs 

huisvesting (hierna verordening) moet worden aangepast.   

Op grond van artikel 102 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 76m van de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs en artikel 100 van de Wet op de Expertisecentra dient de gemeenteraad van 

een gemeente die huisvesting biedt aan een of meerdere scholen voor (speciaal) basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs en/of (voortgezet) speciaal onderwijs een regeling (verordening) vast te stellen.  

De verordening is besproken en vastgesteld met de onderwijspartners.  

 

Voorgesteld besluit 

Wij stellen u voor om de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente 

Schagen 2015 vast te stellen. 

 

Financiële gevolgen 

De vaststelling van de Verordening heeft geen directe financiële gevolgen. Na vaststelling van de 

Verordening kunnen schoolbesturen aanvragen van voorzieningen indienen die tot financiële 

gevolgen kunnen leiden.   
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Aanleiding 

De wetswijziging van de decentralisatie van het onderhoud aan schoolgebouwen van de 

gemeenten naar de schoolbesturen, betekent dat de Verordening voorzieningen onderwijs 

huisvesting (hierna verordening) moet worden aangepast. De wijziging is op zich niet ingrijpend, maar 

de VNG heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de hele verordening aan te passen aan de 

gangbare eisen van deze tijd. Deze exercitie heeft de verordening een stuk leesbaarder gemaakt. 

Het is dan ook verstandig het VNG model over te nemen, met enkele lokale accenten. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het voeren van eenduidig beleid voor de huisvesting van onderwijsinstellingen en adequate 

onderwijshuisvesting  op het grondgebied van de Gemeente Schagen.  

 

2. Argumenten 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de bestaande verordening worden hieronder kort 

opgesomd.  

 

De zorgplicht van de gemeente voor het onderhoud en de aanpassingen vervalt. Vanaf 1 januari 

2015 is dit een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Zij ontvangen hiervoor een 

rijksvergoeding. De gemeente niet meer. De andere voorzieningen (nieuwbouw, uitbreiding, 

medegebruik, ingebruikgeving, eerste inrichting en vergoeding schade) voor zowel schoolgebouwen 

als gymnastieklokalen blijven een verantwoordelijkheid voor de gemeente.  

 

Voor gymnastieklokalen, voor zover deze in eigendom van een schoolbestuur zijn, geldt een 

uitzondering omdat hiervoor nog wel onderhoud kan worden aangevraagd.  

 

De overdracht van verantwoordelijkheden kent een overgangsregeling van twee jaar, een 

zogenaamde “warme overdracht”. Dat betekent dat schoolbesturen voor het 

huisvestingsprogramma 2015 en 2016 nog aanvragen van buitenonderhoud kunnen indien als de 

totale kosten (per voorziening) groter of gelijk zijn aan € 25.000,-- inclusief BTW.   

 

In het bestuurlijk overleg met de onderwijspartners is gesproken over de borging van de kwaliteit van 

onderwijs-(huisvesting) en de passend houden en/of maken van schoolgebouwen. Dit kan plaats 

vinden door vervangende nieuwbouw of renovatie.  Dit kan o.a. worden gerelateerd aan de 

bouwkundige staat van het gebouw en andere invloeden, zoals krimp/groei van leerlingenaantal, 

past de onderwijskundige visie nog in het gebouw etc. Hiervoor wordt in samenwerking met de 

onderwijspartners beleid ontwikkeld inclusief de financiële effecten  van het te ontwikkelen beleid. 

Hierbij wordt ook het financiële effect voor schoolbesturen van leegstand van delen van het 

schoolgebouw in relatie tot voor de vergoeding voor het buitenonderhoud die zij ontvangen. Dit zal 

een normvergoeding en zal bij krimp naar verwachting niet toereikend zijn.  

 

 

3. Financiën 

De vaststelling van de Verordening heeft geen directe financiële gevolgen. Na vaststelling van de 

Verordening kunnen schoolbesturen aanvragen van voorzieningen indienen die tot financiële 

gevolgen kunnen leiden.   

 

 

4. Risico's 

n.v.t. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; 

 

gezien het advies van Samenleving d.d. 4 december 2014; 

 

gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de 

vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen d.d. 4 november 2014; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 100 

van de Wet op de expertisecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

 

overwegende dat het noodzakelijk is de toekenning van voorzieningen in de huisvesting voor het 

(speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs bij 

verordening te regelen;  

 

besluit: 

 
De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Schagen 2015 vast te stellen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


