
 

 
 
Agendapunt : 07 
Voorstelnummer : 12-074 
Raadsvergadering : 11 december 2014 
Naam opsteller : Mario Weima 
Informatie op te vragen bij : Mario Weima 
Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD140159 
 
Onderwerp: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bergen NH 2015 

vaststellen. 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Op 1 januari 2015 treedt de decentralisatie onderwijshuisvesting in werking. De 
schoolbesturen in het basisonderwijs ontvangen direct van het rijk de bekostiging voor 
onderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen. De gemeente blijft alleen nog 
verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw, uitbreidingen, schade 
en herstel van constructiefout(en). Daarom moet de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Bergen uit 2009 worden gewijzigd. 
 
De VNG heeft in overleg met de PO-raad en de VO-raad een modelverordening opgesteld. 
Hierbij zijn naast de wettelijk verplichte wijzigingen ook een aantal redactionele 
verbeteringen aangebracht, zoals het samenvoegen van de bepalingen voor ruimtebehoefte 
en vergoedingen, waarin per paragraaf onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende 
onderwijssoorten: basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs). Andere 
wijzigingen zijn het voorbereidingskrediet in plaats van het bouwvoorbereiding en bij 
vervangende nieuwbouw het opnemen van de NEN2767-norm. Zie ook de brief van de VNG. 
 
De verordening is maatwerk. Er staan in de modelverordening veel facultatieve bepalingen, 
die wij in BUCH-verband nader hebben ingevuld. Ook het overleg met de schoolbesturen 
basisonderwijs in het kader van het OOGO, het op overeenstemming gericht overleg, is in 
BUCH-verband georganiseerd. De schoolbesturen werken immers in meerdere gemeenten 
en wij hebben als BUCH-gemeenten daarom vaak dezelfde schoolbesturen.  
 
Ook heeft de VNG modelbeleidsregels opgesteld, die kunnen worden toegevoegd aan de 
verordening. De modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs regelt de 
berekening van het aantal klokuren. Dit is nodig om de capaciteit van de gymzalen te 
verdelen over de basisscholen. Omdat het vaststellen van beleidsregels een 
collegebevoegdheid is, hebben wij deze vastgesteld. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
 
Als de raad instemt de verordening voldoen wij aan de nieuwe wetgeving rond 
decentralisatie onderwijshuisvesting. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: vaststellen verordening. Dit moet vóór 1 januari 2015 gebeuren. 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: BUCH-samenwerking 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Niet van toepassing 
 
Externe communicatie: ja 
 
Na vaststelling van de verordening door uw raad zal dit officieel worden bekendgemaakt. 
 
Extern overleg gevoerd met: schoolbesturen (OOGO) 
Op 23 september 2014 heeft in BUCH-verband een OOGO plaats gevonden met de 
schoolbesturen van het basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs. Het verslag is 
bijgevoegd. De schoolbesturen van het voortgezet onderwijs zijn separaat benaderd. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Sommige bepalingen zijn facultatief. Wij hebben zoveel mogelijk in BUCH-verband de 
bepalingen afgestemd en overlegd met de schoolbesturen.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
 
Na uw besluit wordt de verordening bekendgemaakt.  
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Aangezien schoolbesturen het geld voor onderhoud en aanpassingen direct van het rijk 
ontvangen heeft er korting plaatsgevonden in de Algemene uitkering. De budgettaire 
gevolgen hiervan zijn reeds verwerkt in de begroting 2015.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nee 
 
Risico’s:  niet van toepassing 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Wij moeten voldoen aan de opdracht van het rijk om op basis van de wetswijziging een 
nieuwe verordening vast te stellen. De verordening is leidraad voor het behandelen van 
aanvragen onderwijshuisvesting van schoolbesturen.  
 
Bijlagen:  

1. Brief VNG van 24 juli 2014 over de herziene modelverordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs. 

2. Verslag BUCH-OOGO 23 september 2014 gemeentehuis Uitgeest 
 
 
 
 
Bergen, 28 oktober 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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