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Onderwerp
Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting, Ridderkerk 2015

Geadviseerde beslissing raad
1.1 de "verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk 2007" in te trekken;
2.1 vast te stellen de "verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk 2015".

Inleiding
In de “verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk 2007” is geregeld op 
welke huisvestingsvoorzieningen de besturen van scholen voor primair- en voortgezet onderwijs ten 
laste van de gemeente aanspraak hebben. Deze verordening is een uitwerking van de 
onderwijswetten waarin deze aanspraak is vastgelegd.
Met ingang van 1 januari 2015 worden de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de 
expertisecentra op dit punt aangepast. Vanaf die datum worden de scholen voor primair onderwijs zelf 
verantwoordelijk voor het zogenaamde buitenonderhoud en aanpassingen van hun schoolgebouwen. 
Vanaf deze datum ontvangen de scholen hiervoor rechtstreeks geld van de minister. De uitkering die 
de gemeenten hiervoor uit het Gemeentefonds ontvingen, vervalt. De overheveling van de 
verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen vond voor het 
voortgezet onderwijs al in 2005 plaats.
Als gevolg van genoemde wetswijziging dient de bestaande verordening te worden aangepast. Voor 
de duidelijkheid en leesbaarheid van de verordening adviseren wij de bestaande verordening in te 
laten trekken en een nieuwe verordening te laten vaststellen. Geadviseerd wordt de raad voor te 
stellen in de nieuwe verordening - naast enkele technische en tekstuele wijzigingen - slechts de 
wijzigingen door te voeren die rechtstreeks voortvloeien uit deze wetswijziging. De voorgestelde 
wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 7.
Over de voorgestelde wijzigingen vond op 9 oktober 2014 op overeenstemming gericht overleg met de 
schoolbesturen plaats.Het conceptverslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 8.

Beoogd effect
Met het voorstel wordt de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in overeenstemming met 
de gewijzigde wetgeving gebracht.

Relatie met beleidskaders
Geen.

Argumenten
1.1 De huidige verordening voorzieningen huisvesting onderwijs komt met ingang van 1 januari 
2015 op onderdelen niet meer overeen met de op dat moment geldende onderwijswetten.
2.1 Met de nieuwe verordening wordt een nieuwe juridische basis gelegd voor de voorzieningen 

huisvesting onderwijs, die aansluit bij de op 1 januari 2015 geldende wettelijke bepalingen.

Overleg gevoerd met
Op 9 oktober 2014 is met de schoolbesturen over de in de nieuwe verordening doorgevoerde 
wijzigingen op overeenstemming gericht overleg gevoerd. In dit overleg kon nog geen 
overeenstemming worden bereikt. De besturen werden met het verstrekken van aanvullende 



informatie in de gelegenheid gesteld vóór 17 oktober 2014 per e-mail te reageren op de voorgestelde 
wijzigingen. Het conceptverslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 8.

Kanttekeningen
Geen.

Uitvoering/vervolgstappen
Na een positief raadsbesluit zullen de schoolbesturen hierover worden geïnformeerd. Het intrekken 
van de oude verordening en de tekst van de nieuwe verordening zullen worden gepubliceerd.

Evaluatie/monitoring
In 2015 zal met de schoolbesturen worden gesproken over het huisvestingsbeleid, als onderdeel van 
het gemeentelijk maatschappelijk vastgoedbeleid, voor de komende jaren. De ervaringen met - de 
werking van - de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zullen hierin worden betrokken. 
Waar dat van toepassing is zullen ook elementen van de nog op te stellen jeugdnota hierin worden 
meegenomen.

Financiën 
Geen.

Juridische zaken
Met de vast te stellen verordening wordt een nieuwe juridische basis gecreëerd voor 
huisvestingsvoorzieningen onderwijs.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Van de vaststelling van de nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zullen de 
schoolbesturen op de hoogte worden gesteld. De tekst van de nieuwe verordening zal worden 
gepubliceerd.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Verordening Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting, Ridderkerk 2015 (100871)
2. Bijlage Bijlage I, criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen (100872)
3. Bijlage Bijlage II, criteria voor opstelling en toetsing leerlingenprognoses (100873)
4. Bijlage Bijlage III, criteria voor oppervlakte en indeling (100874)
5. Bijlage Bijlage IV, financiële normering (100875)
6. Bijlage Bijlage V, criteria voor de urgentie van de aangevraagde voorzieningen (100876)
7. Bijlage Overzicht van aangebrachte wijzigingen (100877)
8. Bijlage Conceptverslag OOGO d.d. 9 oktober 2014 (100878)
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