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Onderwerp / voorstel: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs  

 Gemeente Woudenberg 2015 

 

 

  

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor: 

1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Woudenberg 2015 

vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2016. 

2. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Woudenberg 2012 

in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Woudenberg 2015. 

 

Aanleiding 

Voor de uitvoering van de wettelijke zorgplicht onderwijshuisvesting heeft de raad in 

2012 de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld. Door 

ontwikkelingen in de achterliggende regelgeving dient de Verordening te worden 

geactualiseerd (bevoegdheid raad). Het lokale onderwijsveld heeft inmiddels ingestemd 

met de gewijzigde Verordening, waardoor deze nu formeel kan worden vastgesteld door 

de gemeenteraad.  

 

Centrale vraag 

Op welke wijze zorgen we voor een optimale (onderwijs)huisvesting van primair 

onderwijs? 

 

Beoogd resultaat (wat?) 

Lokaal vaststellen van de meest actuele regelgeving op het terrein van de 

onderwijshuisvesting, waarmee er weer een actueel kader ligt om toekomstige 

aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting te toetsen. 
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Kader 

Uitgangspunt voor de wijziging/aanvulling/actualisering is de door de VNG opgestelde 

Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Een uitgebreide toelichting is  

net als bij de Modelverordening opgenomen als bijlage bij de lokale Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Woudenberg 2015 (hierna Verordening 

2015). 

 

Naast de gebruikelijke beperkte tekstuele aanpassingen, betreft de inhoudelijke 

wijziging/aanvulling/actualisering op hoofdlijnen alleen het onderdeel  

doordecentralisatie verantwoordelijkheid en budget naar de schoolbesturen van de 

schoolgebouwen primair onderwijs per 1 januari 2015 van: 

 (groot) onderhoud;  

 aanpassing. 

Deze doordecentralisatie betekent dat de zorgplicht voor de gemeenten voor deze  

2 onderdelen per 1 januari 2015 vervalt en dat de schoolbesturen hiervoor vanaf dat 

moment ook geen aanvraag voor bekostiging meer kunnen indienen bij de gemeente. 

Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding 

rechtstreeks van het ministerie van OCW. De onderdelen groot onderhoud en aanpassing 

zijn per 2015 uit de gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting gehaald. De 

Verordening 2015 is overeenkomstig aangepast. 

 

Bovengenoemde doordecentralisatie van (groot) onderhoud en aanpassing naar de 

schoolbesturen per 1 januari 2015 valt binnen het kader van de door de VNG opgestelde 

Modelverordening onderwijshuisvesting en de achterliggende wettelijke bepalingen.  

De PO-Raad (branche-organisatie primair onderwijs) heeft inmiddels ingestemd met deze 

wijzigingen/aanvullingen van de Modelverordening onderwijshuisvesting.  

Het voorstel is een voortzetting van het in het verleden gehanteerde gezamenlijke 

uitgangspunt om wijzigingen in de Modelverordening van de VNG na overleg met het 

lokale onderwijsveld in principe naadloos over te nemen en toe te passen in de eigen 

lokale Verordening voor de gemeente Woudenberg.  

 

Argumenten 

De aanpassing van de Verordening 2012 is noodzakelijk om de volgende redenen:  

1.1 de gevolgen van de doordecentralisatie van verantwoordelijkheid en budget voor 

(groot) onderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen en -terreinen per  

1 januari 2015, wordt vastgelegd in de eigen lokale regelgeving 

onderwijshuisvesting; 

1.2 door het vaststellen van de Verordening 2015 beschikken de lokale partners in 

Woudenberg (4 betrokken schoolbesturen en gemeente) weer over de meest 

actuele regelgeving op het terrein va de onderwijshuisvesting; 

1.3 door het vaststellen van de Verordening 2015 is de lokale zorgplicht 

onderwijshuisvesting weer adequaat en actueel vastgelegd. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is bij de vaststelling van algemene regelgeving in eerste instantie niet van 

toepassing. Dit wordt pas concreet bij de specifieke toepassing van de Verordening in 

projecten. 

 

Draagvlak 

Bovengenoemde wijzigingen/aanpassingen vallen binnen het kader van de door de VNG 

opgestelde Modelverordening onderwijshuisvesting. 

De PO-Raad (branche-organisatie primair onderwijs) heeft inmiddels ingestemd met deze 

wijzigingen/aanvullingen. Ook de 4 schoolbesturen in de gemeente Woudenberg hebben 

in het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO)/ Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 

van 9 november ingestemd met de concept Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Woudenberg 2015. 
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Beoogd resultaat (hoe?) 

Met ingang van 1 januari 2016 beschikken schoolbesturen en gemeente weer over de 

meest actuele regelgeving om de scholen optimaal te kunnen faciliteren. De Verordening 

2015 legt procedures, criteria, normbedragen en prioritering voor aanvragen vast. 

 

Financiële consequenties 

In de Verordening 2015 en bijlagen is vastgelegd dat het budget voor de diverse 

noodzakelijke voorzieningen in onderwijshuisvesting wordt bepaald op basis van  

2 verschillende lijnen: of via de offertelijn of via de systematiek van normbedragen  

per voorziening. De normbudgeten voor het jaar 2015 zijn opgenomen in Bijlage IV. 

Concrete financiële consequenties worden pas duidelijk op het moment dat weer nieuwe 

aanvragen worden ingediend voor noodzakelijke voorzieningen in de 

onderwijshuisvesting. 

 

Aanpak/uitvoering 

Met ingang van 1 januari 2016 worden de aanvragen voor een voorziening huisvesting 

onderwijs op basis van de nieuwe verordening behandeld. 

Communicatie: 

 Na het vaststellen door de gemeenteraad van Woudenberg zal het OOGO over de 

status van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Woudenberg 2015 worden geïnformeerd.  

 Na vaststelling door de gemeenteraad zal een bericht worden geplaatst in het 

Elektronisch gemeenteblad en Centrale Voorziening Decentrale overheid (CVDR). 

Tevens zal de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Woudenberg 2015 worden gepubliceerd in de Regelingenbank. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

K. Wiesenekker T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

 Raadsbesluit. 

 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Woudenberg 2015 

inclusief de toelichting. 

 

 

 

 


