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Onderwerp:  Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

 

Gevraagd besluit: 

De Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Sinds 1997 ligt de zorgplicht voor onderwijshuisvesting van de scholen voor primair, voortgezet en (voortgezet) 

speciaal onderwijs bij gemeenten. Sindsdien is de gemeente verplicht om een Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs te hanteren. Dat staat in de Wet op het primair onderwijs. Den Helder volgt in grote lijnen 

de modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft een wijziging van 

de modelverordening voorgesteld. De wijziging betreft vooral de aanpassing van de normbedragen. 

 

Inleiding 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet regelmatig een voorstel tot wijziging van de 

modelverordening. De wijziging heeft vooral betrekking op de hoogte van de normbedragen. Door de 

prijsontwikkelingen in de bouw zijn de normbedragen sinds 2009 sterk achtergebleven. In de praktijk leidt dit 

ertoe dat wij u de afgelopen jaren een paar keer hebben voorgesteld om een bouwkrediet voor een school te 

verhogen.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Goede kwaliteit van schoolgebouwen; sober en doelmatig. 

 

Kader 

In artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs is opgenomen dat de gemeente een Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs dient vast te stellen. 

In de wijziging van de Verordening van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden alle 

normbedragen met 40% opgehoogd. Dit staat los van de indexeringssystematiek.  De wijziging van de 

Verordening is een bevoegdheid van de raad. 

 

Argumenten 

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een voorstel gedaan voor het aanpassen van de 

normbedragen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Door prijsontwikkelingen in de bouw zijn 

de normbedragen sinds 2009 sterk achtergebleven. Uit een analyse van het kennisinstituut voor bouwkosten 

BDB in 2016 blijkt dat het verschil tussen de normbedragen en de bouwkosten is opgelopen tot 48%. 

Met het aanpassen van de verordening worden de normbedragen weer in juiste verhouding tot de bouwkosten 

gebracht. 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum, overeenkomstig artikel 2, lid k van de 

referendumverordening 2012 Den Helder (uitzonderingsbepalingen; een referendum wordt niet gehouden over 

verordeningen). 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid maakt geen onderdeel uit van de (model)verordening. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk 

voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen.  
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Financiële consequenties 

De wijziging van de verordening heeft op dit moment geen gevolgen voor de begroting. De eerstvolgende 

bouwplannen zijn in het Integraal Huisvestingsplan opgenomen in 2023. Bij aanvragen voor (vervangende) 

nieuwbouw wordt op dat moment aan de gemeenteraad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen, met een 

dekkingsvoorstel. 

 

Communicatie 

Met schoolbesturen is op 18 maart 2018 een op overeenstemming gericht overleg gevoerd (OOGO). Zij hebben 

ingestemd met de wijziging van de verordening  

 

Realisatie 

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is geldig vanaf 1 januari 2020. 

 

 

 

Den Helder, 18 februari 2019. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


