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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1159145 
Bijlage(n) 2 
Onderwerp Regelgeving onderwijshuisvesting gemeente Beemster 2015 
 

Middenbeemster, 10 februari 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
Op 1 januari 2015 is de Wet op het primair onderwijs gewijzigd in verband met de 
overheveling van taak en budget voor buitenonderhoud en aanpassingen in de 
onderwijshuisvesting van de gemeente naar het schoolbestuur. De wetswijziging betekent 
dat de zorgplicht van de gemeente voor het onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen 
ten behoeve van primair onderwijs per 1 januari 2015 vervalt. Vanaf die datum ontvangen de 
schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ten behoeve van bekostiging van genoemd onderhoud 
door het schoolbestuur volgt landelijk een uitname van totaal 158,8 miljoen euro uit het 
gemeentefonds per 2015.  
Als gevolg van de wetswijziging moet de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Beemster" worden aangepast.  
 
De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de kosten van onderhoud en aanpassing van bij 
scholen behorende lokalen bewegingsonderwijs. Dit is buiten de wetswijziging gehouden. 
Een schoolbestuur dat een lokaal voor bewegingsonderwijs bezit ontvangt hiervoor geen 
bekostiging van het rijk. Om het bekostigen van deze activiteiten door de gemeente blijvend 
mogelijk te maken moet een juridisch kader aanwezig zijn. De bekostiging wordt 
ondergebracht in de eerder door u vastgestelde "Verordening materiële financiële 
gelijkstelling onderwijs Beemster 2013". In verband hiermee dient deze verordening te 
worden aangevuld met de bijlage "Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs".  
Alleen Stichting Flore kan aanspraak maken op deze voorzieningen, omdat dit schoolbestuur 
de bij de Lourdesschool behorende gymzaal in eigendom heeft.  
 
Oplossingsrichting 
De vast te stellen ”Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs" en de bijlage 
"Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs" bij de verordening materiële financiële 
gelijkstelling onderwijs zijn op VNG modellen gebaseerd. 
 
Voor wat betreft de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs" zijn in de nieuwe 
verordening de voorzieningen op het gebied van onderhoud en aanpassing komen te 
vervallen. Gebleven zijn: nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik, eerste inrichting, herstel bij 
calamiteiten en herstel van constructiefouten. Tot dit laatste behoort het verwijderen van 
asbest voor zover dit noodzakelijkerwijs verwijderd dient te worden.  
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Burgemeester en wethouders kunnen aanvullende voorzieningen ten behoeve van het 
onderwijs bekostigen. De door u op 10 september 2013 vastgestelde "Verordening materiële 
financiële gelijkstelling gemeente Beemster 2013" is hiervoor de basis. Per te bekostigen 
voorziening wordt aan de verordening een bijlage toegevoegd. De verordening dient thans te 
worden aangevuld met de bijlage: "Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs Beemster" 
 
Meetbare doelstelling 
De verordeningen in overeenstemming brengen met herziene wetgeving. 
 
Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Overige consequenties 
N.v.t.  
 
Monitoring evaluatie 
N.v.t.  
 
Voorgesteld besluit 
1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beemster 2015 vast te 

stellen met het gelijktijdig intrekken van de door u in 2011 vastgestelde Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs Beemster. 

2. Vast te stellen de bijlage “voorzieningen lokalen bewegingsonderwijs” als aanvulling op 
de verordening op de door u in 2013 vastgestelde Verordening materiële financiële 
gelijkstelling gemeente Beemster 2013. 

 
Communicatie/Participatie 
Over de gewijzigde regelgeving onderwijshuisvesting dient overleg plaats te vinden met de 
schoolbesturen tijdens een “op overeenstemming gericht overleg” (OOGO). Dit overleg heeft 
schriftelijk plaatsgevonden. SPOOR (OBS De Blauwe Morgenster en OBS De Bloeiende 
Perelaar) heeft een drietal kanttekeningen geplaatst. Stichting Flore (Lourdesschool) wilde 
fundamentele wijzigingen opgenomen zien. De wethouder onderwijs heeft schriftelijk op de 
kanttekeningen van SPOOR gereageerd en Flore gemotiveerd uiteengezet waarom de door 
haar voorgestelde wijzigingen niet worden overgenomen. 
 
  


