
 

VERSLAG 

Aan alle leden van het OOGO 

Datum 20 oktober 2014 

Betreft verslag OOGO 

Datum vergadering 16 oktober 2014 

Van Ludo van der Poel 

Aanwezig Mw. Vaane (OPO), Mw. Holland (RVKO), Dhr. Verschoor (VPCBO), Dhr. Van 

Strien (OPO),  Mw. Schootemeijer, Dhr. Van Wolfswinkel (voorzitter) en Dhr. 

Van der Poel 

afwezig  

Ons kenmerk  

CC F. de Pijper 

 

1.  Opening 

De heer Van Wolfswinkel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2.  Mededelingen 

Van RVKO zal in het vervolg mw. Miltenburg bij het overleg aanwezig zijn. 

 

3. Conceptverslag van de vergadering van 9 oktober 2014 

De heer Verschoor vraagt naar de planning van de inventarisatie van de bestaande 

situatie en afspraken. De heer Van der Poel antwoordt dat deze werkzaamheden 

binnen 6 weken zullen worden afgerond. 

De heer Verschoor vraagt of de gemeente in het kader van de overheveling van 

verantwoordelijkheden een geldbedrag naar de schoolbesturen doorsluist. De heer 

Van Wolfswinkel geeft aan dat dit niet de intentie is. De wet gaat uit van een koude 

overdracht. In het kader van de begroting 2015 zal de raad worden voorgesteld nog 

aanwezige voorzieningen in te zetten om de tekorten die voor de gemeente gaan 

ontstaan te dekken. 

Op verzoek van mevrouw Holland geeft de heer Van der Poel aan dat stg. BERA deel 

uitmaakt van de risico-analyse en prioriteit heeft. Voor half november zal dit aan de 

orde moeten komen. 

 

4. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 

Mevrouw Schootemeijer geeft een toelichting op de toegezonden stukken. De 

wijzigingen betreffen alleen noodzakelijke en technische aanpassingen. In 2015 wordt 

samen met de besturen en in het kader van een breder accommodatiebeleid 

gesproken over verdergaande aanpassingen. De bedragen zijn geïndexeerd naar het 

prijspeil 2014. 

Mevrouw Holland vraagt hoe de gemeente zal omgaan met renovatie. De heer Van 

Wolfswinkel geeft aan op dit punt de richtlijnen van VNG en PO-raad af te wachten. 

Op verzoek van mevrouw Holland geeft de heer Van der Poel aan dat het opvoeren 

van een rapportage op basis van de NEN 2767 te maken heeft met het moeilijk 

hanteerbare formulier dat daarvoor nu wordt gebruikt. Alhoewel de rapportage een 
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conditieniveau bevat, leidt dat niet automatisch tot het al dan niet goedkeuren van het 

ingediende verzoek. 

Op verzoek van mevrouw Holland geeft de heer Van der Poel aan dat ten aanzien van 

– toestemming bij – verhuur nog beleid zal worden ontwikkeld. Bij de inventarisatie van 

de bestaande situatie en afspraken komt dit punt aan de orde. 

De heer Van Strien wijst op de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord om het 

aantal uren gymonderwijs te verhogen naar 2. De heer Van der Poel geeft aan dat 

zodra deze verhoging wordt doorgevoerd de verordening zal worden aangepast. 

Op aangeven van de heer Verschoor zal de tekst van art. 5, lid 4 worden aangepast 

aan de bestaande praktijk. 

 

Met de hierboven gemaakte aantekeningen zijn de besturen akkoord met de 

voorgestelde wijzigingen. 

 

5. Gymaccommodaties 

De heer Van Wolfswinkel vertelt hoe de raad heeft gestemd over de ingediende 

plannen voor de sportaccommodaties. Op 27 oktober a.s. stemt de raad – zonder 

discussie – over het bouwen van een sporthal op de sportvelden van Poortugaal. Na 

het raadsbesluit zal met de schoolbesturen worden gesproken over de toekomstige 

gymlocaties van de basisscholen. 

De heer Van Strien wijst op de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord om het 

aantal uren gymonderwijs te verhogen naar 2. De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat 

hiermee in de besluitvorming van de raad geen rekening is gehouden. 

De heer Van Strien geeft aan dat de laatste leerlingenprognose (2011) verouderd is; bij 

OBS De Overkant is het aantal leerlingen 28% hoger dan in de prognose is 

aangegeven. De heer Verschoor zal bij zijn besturenorganisatie navragen of deze een 

leerlingenprognose voor alle scholen kan maken en onder welke condities. De 

gemeente neemt het op zich om een nieuwe prognose te laten maken. 

 

6.  Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

7. Sluiting 

De heer Van Wolfswinkel sluit het overleg en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.  

 

Volgende bijeenkomst  

 OOGO-regulier: donderdag 27 november 2014 om 15.00u (na Lea-

overleg) 
 


