
Raadsvoorstel 
14int00704 
Datum raadsvergadering : 11 december 2014   
Bundelnummer : 5   
 
 

 
Onderwerp  : Verordeningen onderwijs 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. Met ingang van 1 januari 2015: 
a) De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oude IJsselstreek 2009 intrekken; 
b) De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oude IJsselstreek 2015 vaststellen; 
c) Aan de verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Oude IJsselstreek toevoegen,  
            de bijlage ‘Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs’.  

 
Aanleiding 

- Op 7 mei 2014 is een wet aangenomen die de overdracht van de taak en het budget voor 
aanpassing en onderhoud van schoolgebouwen voor primair onderwijs (PO) en (voortgezet) 
speciaal onderwijs ((V)SO) van gemeenten aan schoolbesturen regelt.  

 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 De gemeentelijke verordeningen met betrekking tot onderwijshuisvesting worden aangepast aan de 
nieuwe wettelijke situatie van na 1 januari 2015. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Door de wetswijziging verandert de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en 

schoolbestuur voor aanpassing en onderhoud aan schoolgebouwen. 
Met de voorgestelde aanpassingen aan de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Oude IJsselstreek 2015 wordt deze aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie. 

 
1.2 De voorgestelde wijzigingen zijn zo ingrijpend dat het eenvoudiger is om de huidige verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs in te trekken en een nieuwe vast te stellen, dan de huidige 
voorziening op onderdelen te wijzigen.  

 
1.3 De verantwoordelijkheid voor aanpassing en groot onderhoud aan gymnastieklokalen blijft bij de 

gemeente.  

Deze worden nu niet meer via de verordening geregeld, en daarom is het noodzakelijk daarvoor 
een aanvullende bijlage vast te stellen bij de verordening materiële en financiële gelijkstelling.  

 
1.4 De inhoud van de bijlagen is op 10 november 2014 in het LEA besproken met de schoolbesturen en 

akkoord bevonden.  
 

  
 
Kosten, baten, dekking 
De overheveling van het budget voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen voor PO en (V)SO 
naar schoolbesturen leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. Daartegenover staat dat de gemeente 
geen kosten meer hoeft te maken voor deze taak. De uitname uit het gemeentefonds is ca. € 800.000,=. 
Onze jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening was € 179.000,=. Dat betekent dat deze wetswijziging 
onze gemeente veel geld kost. Dit tekort is in de begroting 2015 en verder verwerkt. 
 
Het groot onderhoud van gymzalen bij scholen blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor 
zullen kosten worden gemaakt. Op dit moment nog onduidelijk welke kosten daarmee op termijn gemoeid 
zijn. Vooralsnog blijft de voorziening onderwijshuisvesting beschikbaar om eventuele kosten uit te betalen, 
en daarin is vooralsnog voldoende geld beschikbaar. In 2015 zal worden bekeken hoe zich dit ontwikkeld, en 
of deze middelen meerjarig toereikend zijn.  
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Bijlage: 
 
De wijzigingen in de modelverordening 
 
Wijzigingen als gevolg van de wetswijziging 
- De wetswijziging betekent dat in de modelverordening de bepalingen vervallen die betrekking hebben op 

onderhoud en aanpassen van schoolgebouwen en lokalen bewegingsonderwijs.  
 
Algemene herziening verordening 
Voor de algemene herziening van de verordening is uitgangspunt dat de verordening wordt beperkt tot die 
zaken die in de onderwijswetten worden gevraagd. Als gevolg hiervan is onder andere het artikel dat de 
mogelijkheid bood om een krediet ‘Bouwvoorbereiding’ aan te vragen niet meer in de modelverordening 
opgenomen. In plaats daarvan is nu in artikel 3 van de verordening opgenomen de mogelijkheid dat een 
schoolbestuur een voorbereidingskrediet aanvraagt.  
 
Daarnaast zijn de bijlagen van de modelverordening herzien. De bijlagen waren tot op heden per 
onderwijssector opgesteld. Vanaf 1 januari 2015 bestaat geen onderscheid meer tussen de voorzieningen 
die een bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs en voortgezet onderwijs bij de gemeente kan aanvragen. Daarom zijn in de nu aangeboden 
verordening de bijlagen I, III en IV opgesteld op basis van de voorzieningen en niet langer op basis van het 
soort onderwijs. Voor zover de criteria die van toepassing zijn voor het beoordelen en vaststellen van de 
noodzaak van de voorziening niet gelijk zijn, zijn de verschillen tussen de voorzieningen opgenomen. Tot 
slot is gekozen voor een aanpassing van de tekst van de verordening. 
 
De invulling van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
 
Algemeen 
Bij het opstellen van de voorgestelde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 moeten bij een 
aantal artikelen keuzes worden gemaakt. Ook kan de verordening worden aangepast aan de plaatselijke 
situatie. Hieronder een aantal kenmerken die zijn opgenomen in de voorziening.  
 
Data, termijnen en afstanden. 
In de voorgestelde verordening zijn alle data, termijnen en afstanden die in de bestaande verordening 
gelden overgenomen.  
 
Vaststellen vergoedingen voorzieningen 
In artikel 4 worden in de leden 1 en 2 keuzes gemaakt over de bekostiging van de voorzieningen. Afhankelijk 
van de soort voorzieningen is gekozen voor een vergoeding volgens normbedragen of een vergoeding van 
de werkelijke kosten. De keuzes die in de nieuwe verordening zijn gemaakt zijn dezelfde als de keuzes die 
zijn gemaakt in de bestaande verordening. 
 
De hoogte van het voorbereidingskrediet 
De modelverordening biedt de mogelijkheid om de hoogte van het krediet vast te stellen op een vooraf 
bepaald percentage (bijvoorbeeld 8%) van de geraamde of genormeerde kosten. Het lijkt onverstandig om 
vooraf vast te leggen dat in alle gevallen bijvoorbeeld 8% van deze kosten wordt toegekend. Om maatwerk 
te kunnen leveren is daarom wel overgenomen dat de hoogte van het voorbereidingskrediet wordt bepaald 
op een percentage van de geraamde of genormeerde kosten. De hoogte van het percentage is niet 
genoemd (artikel 4, lid 3). 
 
Afstandsgrens medegebruik 
De mogelijkheid wordt geboden om aansluiting te zoeken bij de verordening leerlingenvervoer voor wat 
betreft de afstand die geldt voor het medegebruik van leslokalen en gymnastieklokalen. Voor het 
leerlingenvervoer geldt een afstandsbepaling van 6 kilometer gemeten langs de kortste voor de leerling 
begaanbare en veilige weg. De huisvestingsverordening kent tot nu toe een objectieve omschrijving van 1 
(gymnastiekonderwijs) of 2 kilometer hemelsbreed (leslokalen).  
Overwegingen: 

1. De afstand bij medegebruik is aanzienlijk minder dan de afstand die geldt voor het leerlingenvervoer. 
2. Bij medegebruik van gymnastieklokalen is er vaak sprake van een begeleide gang van school naar het 

gymnastieklokaal. 
3. Voor het medegebruik van leslokalen is niet de veilige voor leerlingen begaanbare weg tussen de 

vestigingen van de school van belang maar de veiligheid en begaanbaarheid van de weg tussen woning 
van de leerling en de school waar het medegebruik plaatsvindt. 



 
Gelet op deze afweging is er gekozen om de bestaande afstandscriteria ook in de nieuwe verordening toe te 
passen. 

 

Aantal leslokalen medegebruik 
Het medegebruik van leslokalen wordt beperkt tot één gebouw om al te grote verspreiding van leerlingen te 
voorkomen. 
 
Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Oude IJsselstreek 
 
Onderhoud en aanpassen lokalen bewegingsonderwijs 
Als gevolg van de wetswijziging die per 1 januari 2015 in werking treedt is vanaf die datum onderhoud en 
aanpassen van de lokalen bewegingsonderwijs van de scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor 
basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs geen voorziening 
huisvesting onderwijs meer. Deze activiteiten worden vanaf 1 januari 2015 gerekend worden tot de materiële 
instandhouding.  
Omdat onderhoud en aanpassen van de lokalen bewegingsonderwijs als voorziening huisvesting onderwijs 
tot 1 januari 2015 voor 100% wordt bekostigd door de gemeente, is het beter om niet het vergoedingsbedrag 
materiële instandhouding aan te passen, maar het bekostigen van het onderhoud en aanpassen van de 
activiteiten die voorheen een voorziening huisvesting onderwijs waren onder te brengen in de verordening 
materiële financiële gelijkstelling onderwijs Oude IJsselstreek. Schoolbesturen die aanspraak maken op het 
bekostigen van onderhoud en aanpassen lokalen bewegingsonderwijs kunnen, om voor een vergoeding in 
aanmerking te komen, een aanvraag indienen.  


