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Gevraagde beslissing:
De “Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Langedijk 2015” vast te stellen en
deze in werking te laten treden per 1 januari 2015 met het gelijktijdig intrekken van de “Verordening
onderwijshuisvesting gemeente Langedijk 2009”.

Aanleiding/vraagstelling:
De aanleiding voor het vaststellen van een nieuwe Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
(VVHO) is in feite de wijziging van onder meer de Wet op het Primair Onderwijs)
WPO. Deze wetswijziging treedt op 1 januari 2015 in werking en regelt de overheveling van middelen
en taken voor aanpassing en onderhoud van onder meer (speciale) basisscholen. Kort gezegd
worden de middelen en taken overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. De
verordening is bedoeld voor het primair- en het voortgezet onderwijs.
Huidige VVHO
Volgens de huidige VVHO kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs aanvragen bij de gemeente
indienen voor de bekostiging van aanpassing en bepaald onderhoud van de schoolgebouwen. In de
praktijk wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen het onderhoud buitenkant gebouw (voor
rekening van de gemeente) en binnenkant van het gebouw (voor rekening van het schoolbestuur).
Strikt genomen is dit niet helemaal juist, maar voor de beeldvorming is het een duidelijke weergave
van de huidige gang van zaken. De gemeente ontvangt via het Gemeentefonds middelen van het Rijk
om dit onderhoud te bekostigen.

Wetswijziging

Vanaf 1 januari 2015 ontvangen schoolbesturen de middelen voor het onderhoud en de aanpassing
van de gebouwen rechtstreeks van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Hiertoe is de WPO gewijzigd en daarom zal ook de lokale VVHO moeten worden herzien.
Modelverordening
De vereniging van Nederlandse Gemeente heeft bij wijze van dienstverlening een nieuwe
modelverordening opgesteld die aansluit op de situatie per 1 januari 2015. In relatie met de
herziening, heeft de VNG besloten de tekst van de huidige modelverordening tekstueel te herzien en
waar mogelijk te dereguleren en te vereenvoudigen. Voor de goede orde, de huidige VVHO van onze
gemeente komt voor verreweg het grootste deel overeen met de tekst van de modelverordening. De
tekst van de verordening die nu ter besluitvorming voorligt volgt eveneens de (nieuwe)
modelverordening.
Belangrijkste wijzigingen huidige en nieuwe VVHO
Zoals gesteld hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op de wijziging van de WPO.
Zo is het in de nieuwe verordening voor schoolbesturen in het primair onderwijs niet langer mogelijk
om aanvragen voor de bekostiging van onderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen bij de
gemeente in te dienen. Onze huidige VVHO 2009 wijkt echter op twee punten af van de
modelverordening:
Onze huidige verordening (2009) kent een aanvullend artikel 41 waarin wordt geregeld dat de
ruimtenormering en de daar bijbehorende normbedragen in geval van (vervangende) nieuwbouw
onder voorwaarden worden verhoogd met 16,6%. Een schoolbestuur moet dan wel afstand doen van
het bouwheerschap dat de WPO in beginsel juist bij de schoolbesturen heeft belegd. Ook moet er
sprake zijn van een zogenaamde multifunctionele accommodatie. In feite leidt toepassing van dit
artikel tot grotere schoolgebouwen waar meer geld dan de vastgestelde normbedragen aan wordt
uitgegeven. In de huidige tijd, waarin schoolbesturen zeer bewust omgaan met de exploitatie van hun
gebouwen is dit niet langer wenselijk. De exploitatievergoeding die de schoolbesturen rechtstreeks
van het Ministerie van OCW ontvangen is immers ook niet gebaseerd op een ruimte die 16,6% groter
is dan de norm. Daarnaast is in dit artikel de zogenaamde ‘regeling wenslokalen’ vermeld. Deze
regeling, los van de huidige VVHO vastgesteld door het college van B en W heeft betrekking op het
bepalen van de normatieve leegstand van basisscholen die zijn gevestigd in multifunctionele
accommodaties. De regeling houdt in dat deze basisscholen per schooljaar aan kunnen geven gebruik
te willen maken van zogenaamd ‘wenslokaal’. Dat is een lokaal in de eigen school die volgens de
normen uit de VVHO aangemerkt zou moeten worden als leegstand. Het college kan het wenslokaal
dan formeel in gebruik geven aan de school zodat dit lokaal niet langer tot formele leegstand wordt
gerekend. Deze regeling was in de huidige verordening (2009) alleen van toepassing voor
basisscholen in multifunctionele accommodaties. Vanaf 2015 is deze regeling van toepassingen voor
alle basisscholen in de gemeente.
Termijn voor permanente uitbreiding/nieuwbouw
In onze huidige VVHO bestaat er in beginsel recht op permanente uitbreiding of nieuwbouw indien
met een leerlingenprognose aannemelijk wordt gemaakt dat de school ten minste vijf jaren met
ruimtegebrek te maken zou hebben. In de praktijk kan het er dan bijvoorbeeld op neer komen dat een
school met een zogenaamde ‘leerlingenpiek’ die slechts zes jaar duurt, recht heeft op uitbreiding in
permanente vorm. In de meeste andere gemeenten worden er in een dergelijke situatie noodlokalen
geplaatst die weer worden verwijderd als de leerlingenpiek voorbij is. In de nieuwe verordening wordt
deze termijn op vijftien jaren gezet. Dit is in lijn met de tekst uit de modelverordening. Bij het bepalen
van de ruimtelijke omvang van de diverse nieuw- en/of verbouwprojecten uit het vastgestelde SIHP is
eveneens uitgegaan van de ruimtebehoefte die zich volgens de leerlingenprognose vijftien jaren zal
voordoen.
Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing
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Financiële aspecten:
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deze nieuwe verordening. Kosten van het
Strategisch Integraal Huisvestingsplan zijn al meegenomen in het MeerjarenInvesteringsPlan.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Er is met de schoolbesturen op 24 oktober overleg gevoerd over het VVHO tijdens het OOGO. De
schoolbesturen zijn akkoord met de VVHO.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Twee keer per jaar wordt er OOGO gehouden, tijdens dit overleg worden onderwijshuisvestingszaken
besproken. Dit wordt vastgelegd in een verslag.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Langedijk 2015

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Behalve de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015, liggen er geen stukken ter
inzage.

Zuid-Scharwoude, 11 november 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, nummer 85;

besluit:
de “Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Langedijk 2015” vast te stellen en
deze in werking te laten treden per 1 januari 2015 met het gelijktijdig intrekken van de “Verordening
onderwijshuisvesting gemeente Langedijk 2009”.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 16 december 2014.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

