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Onderwerp 
Wijziging Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Albrandswaard 2008 in te trekken; 
2. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Albrandswaard 2015 vast te 
 stellen, waarin de belangrijkste zaken zijn: 
- de taken en verantwoordelijkheden die door de schoolbesturen en/of gemeente worden gedragen; 
- de financiële gevolgen.  
 
Inleiding 
In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Albrandswaard 2008 is geregeld op 
welke huisvestingsvoorzieningen de besturen van scholen voor primair- en voortgezet onderwijs, ten 
laste van de gemeente, aanspraak hebben. Deze verordening is een uitwerking van de 
onderwijswetten waarin deze aanspraak is vastgelegd. De overheveling van de verantwoordelijkheid 
voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen vond voor het voortgezet onderwijs 
al in 2005 plaats. 
 
Met ingang van 1 januari 2015 worden de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de 
expertisecentra op dit punt aangepast. Vanaf die datum worden de scholen voor primair onderwijs zelf 
verantwoordelijk voor het zogenaamde buitenonderhoud en aanpassingen van hun schoolgebouwen. 
Als gevolg van genoemde wetswijziging dient de bestaande verordening te worden aangepast.  
 
 
Beoogd effect 
Wij geven uitvoering aan de gewijzigde wetgeving door het Rijk.  
 
Relatie met beleidskaders 
Nvt 
 
Argumenten 
2.1 Wanneer een nieuwe verordening wordt vastgesteld moet eerst de oude verordening worden 
ingetrokken 
Wanneer een nieuwe verordening wordt vastgesteld moet de lopende verordening gelijktijdig worden 
ingetrokken door het bevoegd orgaan. 
 
3.1 Nieuwe verordening is conform de uitgangspunten van de modelverordening van VNG   
Bij het opstellen van de nieuwe verordening is de modelverordening van VNG gevolgd. Naast enkele 
technische- en tekstuele wijzigingen, zijn er enkel wijzigingen aangebracht die rechtstreeks 
voortvloeien uit de wetswijziging. 
Over de voorgestelde wijzigingen heeft op 16 oktober 2014 op overeenstemming gericht overleg met 
de schoolbesturen plaatsgevonden. De schoolbesturen zijn akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 
In bijlage 3 wordt aangegeven om welke wijzigingen het precies gaat. 
 
 
  



 
Overleg gevoerd met 
Op 16 oktober 2014 is met de schoolbesturen over de voorgestelde wijzingen op overeenstemming 
gericht overleg gevoerd. Het conceptverslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 4. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Er moet nog wel een overdracht worden bepaald  
Onderhoudsvraagstukken die al speelden voor 2015 willen wij in nauw overleg en in redelijkheid met 
de schoolbesturen afhandelen. Ook al is het uitgangspunt van de wetswijziging dat er een 
zogenaamde 'koude' overdracht plaatsvindt. Zo heeft OBS De Wegwijzer eerder een aanvraag 
ingediend voor het vervangen van het dak, maar door de ontwikkelingen bij de Sport- en 
Ontspanningsclusters is deze aanvraag niet in behandeling genomen. Nu een fysieke samenvoeging 
van De Wegwijzer en de Julianaschool niet meer aan de orde is, moeten er alsnog 
onderhoudswerkzaamheden aan het dak plaatsvinden.  
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na behandeling in de raad worden de schoolbesturen geïnformeerd en bij goedkeurende 
besluitvorming wordt de verordening gepubliceerd. 
 
Evaluatie/monitoring 
In 2015 wordt met de schoolbesturen gesproken over het huisvestingsbeleid, als onderdeel van het 
gemeentelijk maatschappelijk vastgoedbeleid, voor de komende jaren. De ervaringen met - de werking 
van - de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden hierbij betrokken. 
 
Financiën  
Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de scholen voor het uitvoeren van het onderhoud rechtstreeks geld 
van de minister. De uitkering die de gemeenten hiervoor uit het Gemeentefonds ontvingen, vervalt.  
Hier is al rekening meegehouden in de begroting 2015.  
 
De afhandeling van de reeds aangekaarte onderhoudsvraagstukken heeft financiele gevolgen. 
Hiervoor ontvangt u een separaat (raads)voorstel.  
 
Juridische zaken 
Nvt  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Van de wijziging in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden de schoolbesturen op 
de hoogte gesteld. Tevens wordt de verordening op de website geplaatst.  
 
  



 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Zaak Aanpassing Verordening voorzieningen Huisvesting gemeente Albrandswaard 2015 per 1-

1-2015 (92831) 
2. College voorstel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 (92864) 
3. Raadsvoorstel Raadsvoorstel Wijziging Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 

gemeente Albrandswaard (96326) 
4. Bijlage Overzicht wijzigingen in de verordening (96339) 
5. Bijlage Conceptverslag OOGO 16 oktober 2014 (96343) 
6. Besluit wijziging verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard 

(101352) 
7. Besluit wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard 

(101353) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


