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Nr.     3. Bestuur\5584  

B&W-besluit   24-02-2015 

Raadscommissie  02-04-2015    

Raad     

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hillegom 

 

 

Wij stellen voor:  

- De verordening materiële financiële gelijkstelling 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 2015 

 

Doelstelling:  

Programma 2: Maatschappij, prestatieveld 2.2: Onderwijs 

Deze verordening biedt de gemeente een instrument om een gericht aanvullend 

(financieel) beleid te voeren, met betrekking tot de personele en materiële 

voorzieningen voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs.  

 

 

Inleiding: 

Met ingang van 1 januari 2015 is door een wetswijziging de overheveling van het 

buitenonderhoud schoolgebouwen van de gemeenten naar de schoolbesturen 

geregeld. Als gevolg hiervan moet onder andere de gemeentelijke verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs worden aangepast.  

 

Het vergoeden van de kosten voor onderhoud  en aanpassing aan de gymzalen die in 

eigendom zijn van de basisscholen blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. 

De Savioschool is de enige basisschool in Hillegom die een eigen gymzaal heeft en 

aanspraak maakt op deze regeling. De overige scholen maken gebruik van de 

gemeentelijke gymzalen en het Fioretti college ontvangt zijn vergoeding direct van 

het rijk.  

 

Doordat de wet is gewijzigd valt het vergoeden van de kosten niet meer onder de 

voorzieningen huisvesting onderwijs. Het bekostigen van onderhoud aan de gymzaal 
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van de Savioschool moeten we wel blijven doen maar valt nu onder de noemer 

materiële instandhouding. Om deze voorziening te kunnen vastleggen heeft deze een 

rechtsbasis nodig in de vorm van een verordening.  Dit betekent dat wij een 

verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs moeten vaststellen.  

    

Argumenten: 

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

duidelijkheid. 

Artikel 140/141 van de Wet op het primair onderwijs,  artikel 134/135 van de Wet op 

de expertisecentra en artikel 96g/96h van de Wet op het  voortgezet onderwijs, stelt 

dat de gemeenteraad bij verordening een regeling moet vaststellen met betrekking 

tot het doen van uitgaven voor het onderwijs welke niet door de rijksvergoeding 

worden gedekt en de exploitatie in materiële of personele zin betreffen. 

 

2. De verordening is gebaseerd op de modelverordening VNG. 

De verordening is op basis van de modelverordening van de VNG. De opzet sluit aan 

bij de opzet van verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, in die zien dat deze 

verordening is opgebouwd uit een ‘romptekst’ en een bijlage voorzieningen. 

Desgewenst kan de verordening worden uitgebreid met aanvullende voorzieningen.     

  

Financiële dekking:  

Niet van toepassing. 

 

Participatie: 

De verordening is voorgelegd aan de schoolbesturen met scholen in Hillegom. Zij 

hebben ingestemd met de inhoud. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

-Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hillegom 2015 met bijlage 

Informatie bij: Susan de Vos, S.deVos@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537266 
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Nr.     3. Bestuur\5584 
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Onderwerp: 

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hillegom 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 140/141 van de Wet op het primair onderwijs,  artikel 

134/135 van de Wet op de expertisecentra en artikel 96g/96h van de Wet op het  

voortgezet onderwijs, 

 

besluit:  

- De verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente 

Hillegom vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van  

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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