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Nr.     3. Bestuur\5586  

B&W-besluit   24-02-2015 

Raadscommissie  02-04-2015   

Raad     

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Overheveling middelen voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen naar reserve 

onderwijshuisvesting 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen op te heffen; 

2. Het restant ter grootte van € 393.816 toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting; 

3. Begrotingswijziging nummer 4 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Wet op het primair onderwijs 

Wet op de expertisecentra 

Wet op het voorgezet onderwijs 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

 

Doelstelling:  

Voldoende middelen beschikbaar te houden voor het voldoen aan onze wettelijke 

zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting voor het primair en voortgezet 

onderwijs. Programma 2 Maatschappij, prestatieveld 2.2 onderwijs. 

 

 

Inleiding: 

Tot 1 januari 2015 was de gemeente verantwoordelijk voor het bekostigen van het 

buitenonderhoud en de aanpassing aan de in de gemeente gevestigde basisscholen. Dit 

werd betaald uit de voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen. Deze voorziening 

werd op peil gehouden door een jaarlijkse storting gebaseerd op het meerjarige 

onderhoudsplan(Mop) schoolgebouwen. 

 

Met ingang van 1 januari 2015 is het volledige budget van het rijk voor buitenonderhoud 

en aanpassing van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs overgeheveld van 

gemeenten naar schoolbesturen. Door deze overheveling zijn schoolbesturen zelf 

verantwoordelijk voor de bekostiging van het gehele onderhoud, van zowel de binnen- 

als de buitenkant van schoolgebouwen. De schoolbesturen kunnen dus geen aanvraag 
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meer indienen bij de gemeente voor het buitenonderhoud aan hun schoolgebouwen. Zij 

ontvangen de bekostiging hiervoor direct van het rijk via de lumpsum vergoeding. 

  

We hebben bespaard op de voorziening doordat er in een aantal gevallen met de 

schoolbesturen afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van 

onderhoudswerkzaamheden.  Bij de scholen die op (korte) termijn in aanmerking komen 

voor nieuwbouw of renovatie zijn in overleg alleen de niet uitstelbare noodzakelijke 

werkzaamheden uitgevoerd.  

 

Er is geen noodzaak meer om de voorziening in stand te houden en wij stellen dan ook 

voor de middelen uit de voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen over te 

hevelen naar de reserve onderwijshuisvesting.   

 

Argumenten: 

1. Verantwoordelijkheden gemeente  

De gemeente blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik, 

constructiefouten, herstel in geval van bijzondere omstandigheden en de bekostiging 

onderhoud van de lokalen bewegingsonderwijs. Daarbij kunnen zich constructiefouten, 

calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden voordoen bijvoorbeeld een asbestsanering 

waarvan de noodzaak tijdens een verbouwing van een schoolgebouw blijkt. De gemeente 

kan dan voor onvoorziene kosten komen te staan.  

 

2. Middelen bestemd voor onderwijshuisvesting 

De in de voorziening aanwezige middelen zijn bestemd voor onderwijshuisvestings-

doeleinden. Met het overhevelen hiervan naar de reserve onderwijshuisvesting blijven 

deze hiervoor beschikbaar. 

 

Financiële dekking: 

Niet van toepassing. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris burgemeester 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd.  

Informatie bij: Susan de Vos, S.deVos@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537266
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Nr.     3. Bestuur\5586 

B&W-besluit   24-02-2015 

Raadscommissie  02-04-2015  

Raad     

Agendanummer    

 

 

Onderwerp: 

Overheveling middelen voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen naar 

reserve onderwijshuisvesting 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

 

1.  De voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen op te heffen; 

2.  Het restant ter grootte van €393.816 toe te voegen aan de reserve 

 onderwijshuisvesting; 

3.  Begrotingswijziging nummer 4 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van  

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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