
 

Wijzigingen Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs, Gemeente 
Ridderkerk 2007 verwerkt in Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs, 
Gemeente Ridderkerk 2015 
 
 
Op 1 januari 2015 treedt in werking de wet van 7 mei 2014. Met deze wet worden wijzigingen 
aangebracht in een aantal onderwijswetten. Deze wijzigingen houden verband met de overheveling 
van taken en budgetten voor aanpassingen en buitenonderhoud van schoolgebouwen van gemeente 
naar schoolbesturen. Het betreft hier het primair onderwijs. De overheveling voor het voortgezet 
onderwijs vond al eerder plaats. 
 
De bestaande verordening waarin thans o.a. aanpassing en onderhoud zijn geregeld, moet aan de 
gewijzigde regelgeving worden aangepast. Wij kiezen ervoor om bij deze gelegenheid alleen de 
wijzigingen aan te brengen die direct verband houden met onderhavige wetswijziging.  
 
Naast deze wijzigingen worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 

 aanpassing van de genormeerd bedragen aan het prijspeil 2014; 

 bouwkundige opname baseren op NEN 2767; 

 aanpassing aan gewijzigde procedures en regelgeving; 

 niet invulling van de paragrafen die betrekking hebben op het speciaal onderwijs; 

 aanpassing lay-out ter verbetering van de leesbaarheid. 
 
Per document – tekst verordening en bijlagen – zijn de wijzigingen hieronder vermeld. 
 
A. Tekst van de verordening 

1. De voorzieningen “aanpassing” en “onderhoud” zijn vervallen alsmede verwijzingen hiernaar; 
in het bijzonder in art. 2 sub b. en c. 

2. Rapportage  bouwkundige noodzaak wordt gerelateerd aan NEN 2767 in plaats van gebruik 
van formulier “Bouwkundige opname”. Dit formulier bood in de praktijk weinig houvast; NEN 
2767 is thans de gangbare norm bij rapportages. 

3. Aanpassing tekst aan procedure leerlingenregistratie BRON (art. 7, lid 4) 
 
B. Bijlage I, Criteria beoordeling 

1. Deel A, par. 1.10 en 1.11: “aanpassing” en “onderhoud”  vervallen voor het (s)bo, evenals bij 
2.9 en 2.10 voor het (v)so 

2. Deel B, par. 1.9 en 1.10: : “aanpassing” en “onderhoud”  vervallen voor gymnastieklokalen 
(s)bo. Komen voor zover nodig terug in verordening financiële en materiele gelijkstelling. 

3. Bijlage 1. Overzicht “Onderhoud Primair Onderwijs” vervalt. 
 
C. Bijlage II, Criteria leerlingenprognoses 

1. Prognose voor “onderhoud” en “aanpassing” vervalt 
 
D. Bijlage III, Criteria oppervlakte en indeling 

1. Deel A, Paragraaf 2 is niet meer uitgewerkt vanwege het ontbreken van (v)so in Ridderkerk. 
2. Deel B, par. 1,1, 1.2 en 1.3: berekeningen ruimtebeslag bao zijn aangepast conform huidige 

bepalingen Bekostigingsbesluit WPO 
3. Deel A en B, par. 2: niet uitgewerkt vanwege het ontbreken van (v)so 

 
E. Bijlage IV, Financiële normering 

1. Normbedragen zijn aangepast aan de prijsontwikkelingen tussen 2007 en 2014. Voor 
nieuwbouw, uitbreiding e.d. is de cumulatieve index  0,939 (6% neg.). Voor 
onderwijsleerpakket en meubilair is dit 1,133 ( 13,3% pos.) 

2. Deel A, par. 1.5: “aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen “ vervalt 
3. Deel A, par. 2: niet uitgewerkt vanwege het ontbreken van (v)so 
4. Deel B: bij opdrachten onder het Europees drempelbedrag is de Aanbestedingswet 2012 van 

toepassing 
5. Deel C: schoolbesturen maken zelf afspraken over het tarief van het medegebruik. Indien zij 

daar niet uitkomen geld een genormeerd tarief. 



 
F. Bijlage V, Criteria urgentie 

1. “Aanpassing” vervalt bij prioriteit 3. en 4. 
2. Bij prioriteit 2 wordt “onderhoudsniveau” gewijzigd door “huisvestingsniveau”. Dit biedt een 

kapstok voor mogelijk later te maken afspraken over renovatie. 
3. De termen “onderhoud” en “aanpassing” vervallen in de tekst. 
4. In de 2

e
 alinea, laatste volzin van de toelichting vervalt het stuk tekst bedoeld voor de 

gemeenteraad 
 


