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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Afgelopen 1 december jl. is een raadsvraag gesteld of de gemeente verantwoordelijk is 
voor én bewegingsonderwijs én gymnastiek onderwijs. 
 
KERNBOODSCHAP 
Voor het primair onderwijs zijn alle rijksvergoedingen voor de huisvesting en exploitatie 
van gymnastiekonderwijs in het Gemeentefonds gestort. Het betreft niet alleen de 
stichtings- en eerste inrichtingskosten, maar ook de kosten voor de materiële 
instandhouding en - in de oude terminologie - het technisch onderhoud, ingrijpend 
onderhoud en de andere voorzieningen. 
 
Wet Primair Onderwijs 
De wet bepaalt dat de gemeente ten behoeve van gymnastiekaccommodaties, 
waarvan het eigendom berust bij een schoolbestuur, van een niet door de gemeente in 
stand gehouden school, jaarlijks een vergoeding ter beschikking stelt (zie artikel 117 
van de WPO en artikel 115 van de WEC). 
 
Om-niet ter beschikking worden gesteld 
De gemeente is economisch- en juridisch eigenaar van de gymzalen.   
De gymnastiekaccommodaties worden om-niet ter beschikking gesteld aan het 
schoolbestuur. 
 
De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het aantal klokuren.  
Voor het basisonderwijs moet de gemeente volgens de wet ten minste 1,5 klokuur 
gymnastiek per bovenbouwgroep bekostigen (groep  6-12 jarigen). Voor een 
basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking 
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komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 14 van het Besluit 
bekostiging WPO vastgestelde aantal groepen en de splitsingstabel.  
 
‘Regel bewegingsonderwijs’ 
De regel ‘lokalen bewegingsonderwijs’ is inhoudelijk niet gewijzigd.  
De regeling dat de groepen 1 en 2, als een basisschool niet de beschikking heeft over 
een speellokaal, voor 3,75 klokuur moet worden ingeroosterd geldt al vanaf 1 januari 
1997. Wanneer het schoolbestuur een speellokaal heeft, krijgen deze groepen hierin 
les. 
 
CONSEQUENTIES 
N.v.t. 
 
VERVOLG 
N.v.t. 
 
BIJLAGEN 
N.v.t. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


