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Nr.     3. Bestuur\5582  

B&W-besluit   24-02-2015 

Raadscommissie  02-04-2015     

Raad    16-04-2015 

Agendanummer   11a 

 

Onderwerp:  

Herziene verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom 2015 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom 2009 in 

 te trekken; 

2. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom 2015 

 vast te stellen. 

 

Bestaand kader:  

Wet op het primair onderwijs 

Wet op de expertisecentra 

Wet op het voortgezet onderwijs 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2009 

 

Doelstelling:  

Een herziene en geactualiseerde verordening huisvesting onderwijs waarin de verschuiving 

van de verantwoordelijkheden van schoolbesturen en gemeente wordt geregeld. 

 

Inleiding: 

Als gevolg van een wetswijziging in de onderwijshuisvesting is met ingang van  

1 januari 2015 het volledige budget voor buitenonderhoud en aanpassing van 

schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs overgeheveld van de gemeenten 

naar schoolbesturen. Deze wetswijziging is op 6 mei 2014 door de Eerste Kamer 

aangenomen. Met deze overheveling worden schoolbesturen verantwoordelijk voor het 

gehele onderhoud, van zowel de binnen- als de buitenkant van schoolgebouwen. Door 

deze wetswijziging moet de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting worden 

herzien. De aangepaste verordening is gebaseerd op de VNG- modelverordening. Als 

gevolg van de wetswijziging is de verordening tekstueel aangepast en waar mogelijk 

gedereguleerd en vereenvoudigd. 

De overheveling van de middelen wordt u in een apart raadsvoorstel voorgelegd.   
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Argumenten: 

1. De verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen verschuift. 

Met ingang van 1 januari 2015 is het budget voor buitenonderhoud en aanpassing 

overgeheveld van de gemeente naar schoolbestuur. De schoolbesturen worden 

verantwoordelijk voor het gehele onderhoud, aanpassing en exploitatie van de 

schoolgebouwen. De bekostiging ontvangt het schoolbestuur direct van het Rijk. De 

onderhoudsplicht van de gemeente voor het buitenonderhoud en aanpassingen het 

schoolgebouwen komt daarmee te vervallen. 

 

2. Het vaststellen van de verordening is een wettelijke verplichting en verschaft 

duidelijkheid. 

Uit artikel 102 van de Wet op Primair Onderwijs, artikel 100 van de Wet op de 

expertisecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs volgt, dat de 

gemeenteraad bij  verordening een regeling moet vaststellen met betrekking tot haar 

zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente 

verantwoordelijk voor nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of uitbreiding van de 

onderwijshuisvesting. Daarnaast blijven onder andere ook de verzekeringen en 

calamiteiten of bijzondere omstandigheden de verantwoordelijkheid van de 

gemeente. De schoolbesturen krijgen door de overheveling meer ruimte voor eigen 

keuzes en planning van het onderhoud van haar gebouwen. Maar gemeente en 

schoolbesturen blijven op elkaar aangewezen. De nieuwe verordening verschaft 

duidelijkheid over de nieuwe onderlinge verhoudingen.  

 

3. De herzien verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG en heeft 

instemming van de schoolbesturen. 

De verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG, versie  

22 september 2014, en heeft de instemming van de PO -Raad en de VO -Raad. 

Daarnaast is de verordening in samenspraak met de gemeenten Teylingen, Katwijk, 

Noordwijk, Noordwijkherhout en Lisse(Bollen6) tot stand gekomen. De herziene 

verordening en bijbehorende stukken zijn voorgelegd aan de schoolbesturen met 

scholen in Hillegom en zij hebben ingestemd met de inhoud ervan. 

 

4. Naast de noodzakelijke wijzigingen is een algehele herziening doorgevoerd. 

Door het overhevelen van de taken en het budget voor het buitenonderhoud en 

aanpassingen zijn de bepalingen die betrekking hadden op onderhoud en aanpassen 

van schoolgebouwen komen ter vervallen. Daarnaast is het uitgangspunt van de VNG 

geweest dat de (model)verordening alleen die zaken regelt die op grond van de 

onderwijswetten worden vereist. In de toelichting op de verordening wordt per artikel 

ingegaan op de aangebrachte wijzigingen. Ook de bijlage bij de verordening zijn 

herzien. De bijlagen waren voorheen per onderwijssector opgesteld. Met ingang van  

1 januari 2015 bestaat er geen onderscheid meer tussen de voorzieningen die een 

bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs bij de 

gemeente kan aanvragen. Daarom zijn de bijlagen bij de nieuwe verordening 

opgesteld op basis van de voorziening en niet langer op basis van onderwijssector. 
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5. De modelverordening geeft de individuele gemeenten de mogelijkheid lokale 

keuzes te maken. 

Niet alles wat in de modelverordening is opgeschreven is op iedere gemeente van 

toepassing. De modelverordening kent een aantal artikelen waar het aan de 

individuele gemeenten is een keuze te maken: ‘invulbepalingen’ en facultatieve 

bepalingen. Voor het maken van deze keuzes is uitgegaan van bestaande 

afspraken(o.a. oude verordening) en de lokale praktijk. De verschillende data, 

termijnen en afstanden zijn waar nodig meer afgestemd op de ervaringen uit de 

praktijk en geharmoniseerd met de Bollen6. 

 

6. Per 1 januari 2015 is de gemeentelijke zorgplicht voor onderhoud en aanpassen al 

komen te vervallen. 

Het was wenselijk om de herziene verordening voor 1 januari 2015 vast te stellen, 

maar het is geen probleem als dat iets later gebeurt. Hogere wetgeving gaat immer 

boven de verordening. Als gevolg van de wetswijziging zijn de voorzieningen 

onderhoud en aanpassing met ingang van 1 januari 2015 al komen te vervallen en 

kunnen de bevoegde gezagsorganen daarvoor ook geen nieuwe aanvragen meer 

indienen. De schoolbesturen zijn tijdig op de hoogte gebracht van de vertraging en 

zij hebben aangegeven daar geen problemen mee te hebben. De vertraging is 

opgelopen vanwege de late publicatie van de definitieve versie van de 

modelverordening en doordat het gezamenlijk optrekken met de Bollen6 iets meer 

tijd vergde.  

 

Financiële dekking: N.v.t. 

 

Participatie: 

De (model)verordening heeft de instemming van de PO -Raad en de VO -Raad als 

belangenorganisatie van de schoolbesturen. Daarnaast is de verordening in 

samenspraak met de gemeenten Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkherhout en 

Lisse(Bollen6) tot stand gekomen. De herziene verordening en bijbehorende stukken 

zijn voorgelegd aan de schoolbesturen met scholen in Hillegom en zij hebben 

ingestemd met de inhoud ervan. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Hillegom 2015 

Informatie bij: Susan de Vos, S.deVos@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537266 
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Nr.     3. Bestuur\5582 

B&W-besluit   24-02-2015 
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Agendanummer   11a 

 

 

Onderwerp: 

Herziene verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom 2015 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 102 van de Wet op Primair Onderwijs, artikel 100 van 

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

 

 besluit:  

1. De verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Hillegom 2009 in 

 te trekken; 

2. De verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Hillegom 2015 

 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 april 2015 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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