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1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Ridderkerk 
2007 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs Gemeente Ridderkerk 2004, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 mei 2004, nummer 206. 
 
2. Aanleiding 
 
De gemeente heeft op basis van de onderwijswetgeving de opdracht om te voorzien in adequate 
onderwijshuisvesting. Op aan deze verplichting te voldoen is er door de raad een verordening 
voorziening huisvesting onderwijs vastgesteld. De verordening in de gemeente Ridderkerk is tot op 
heden conform de modelverordening van de VNG.  
 
De aanleidingen om een nieuwe verordening vast te stellen zijn: 
o Aanbevelingen Integraal Huisvestingsplan 
o Wetswijzigingen 
 
3. Aspecten 
 
Integraal Huisvestingsplan 2006 
Bij behandeling van het IHP zijn een aantal aanbevelingen (verbeteringen) gedaan voor 
aanpassingen van de verordening. In de voorliggende verordening zijn deze aanbevelingen in de 
verordening verwerkt. De capaciteit van een gymnastiekaccommodatie was tot op heden 40 
klokuur per week. Vanaf heden wordt voor het primair onderwijs de capaciteit vastgesteld op 26 
klokuur en voor het voortgezet onderwijs op 33 klokuur per week. 
 
Indien dependances van scholen een geheel ander voedingsgebied hebben dan het bijbehorende 
hoofdgebouw dan worden deze locaties als afzonderlijk beoordeeld. 
 
De voorziening voor bewegingsonderwijs moet binnen 1500 meter (over de veilig begaanbare weg 
gemeten) liggen van een onderwijsvoorziening. Voor speciaal (voortgezet) onderwijs is dit 500 
meter.  
 
De N-norm (= aantal leerlingen per groep) voor het speciaal basisonderwijs (SBO de Burcht) wordt 
14 in plaats van 15. 
 
Wetswijzigingen 
 
Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden 
Deze wet heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad en college over de 
onderwijshuisvesting. De verantwoordelijkheidsverdeling is met de nieuwe wetgeving al aangepast, 
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zodat de verordening nu weer in overeenstemming met de nieuwe wetgeving wordt gebracht. De 
raad blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van budget in de programmabegroting. Alle overige 
verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld vaststellen programma huisvesting, instellen budgetplafond 
e.d.) worden overgedragen aan het college.  
 
Ook het vaststellen van een klokuurvergoeding wordt vanwege het dualisme-proof maken 
overgedragen aan het college, zodat dit uit de verordening wordt gehaald en in een separate 
beleidsregel wordt opgenomen. 
 
Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) 
Op basis van de wetswijziging is het voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk voor de voorziening 
aanpassing. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot nieuwbouw, uitbreiding en 
eerste inrichting. Ook op dit punt wordt de verordening aangepast aan de huidige wetgeving. 
 
Gewichtenregeling 
De gewichtenregeling in het primair onderwijs is per 1 augustus 2006 veranderd. Deze regeling 
voor het primair onderwijs is een instrument in het onderwijsachterstandenbeleid. Bij de berekening 
van tijdelijke huisvesting wordt er rekening gehouden met het “gewicht van de school”.  
 
Naast genoemde wetswijzigingen, is de verordening ook aangepast als gevolg van het gewijzigde 
Bouwbesluit, de aanbestedingswetgeving en het beleid tot vereenvoudigen van de regelgeving. 
 
Normbedragen 
De normbedragen zijn aangepast aan het prijsniveau 2007 conform de door de VNG aangegeven 
prijsbijstellingsfactoren. Deze normbedragen (voor nieuwbouw, uitbereiding, onderhoud, eerste 
inrichting en klokuren gymnastiek) worden jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkeling, zoals 
aangegeven in artikel 40 van de verordening. 
 
Toekomstige wijzigingen 
De VNG wil naast de voorgestelde wijzigingen de modelverordening vereenvoudigen en 
moderniseren. Men verwacht hierover in de loop van 2007 ons nader te kunnen informeren.  
 
De wijzigingen ten opzichte van de vorige verordening zijn in de bijlagen gemarkeerd. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Tijdens het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) van 16 november 2006 zijn de 
voorgestelde wijzigingen met de schoolbesturen besproken. De schoolbesturen hebben ingestemd 
met de voorgestelde verordening.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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