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Samenvatting

De afgelopen periode zijn over bepaalde onderdelen van de Model Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs meerdere vragen gesteld. Diverse hiervan hadden betrekking op een 

aantal onduidelijkheden t.a.v. de interpretatie van bepaalde bepalingen. Naar aanleiding 

daarvan heeft de VNG een afvaardiging van de landelijke klankbordgroep voor 

onderwijshuisvesting gevraagd advies uit te brengen om de onduidelijkheden weg te kunnen 

nemen. Op basis van dit advies wordt de modelverordening nu aangepast. Hierbij is als 

uitgangspunt genomen dat nu enkel noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Een meer 

ingrijpende herziening is voorzien in de loop van 2017 of 2018.
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Geacht college en gemeenteraad,

1. Aanleiding en insteek

De afgelopen periode zijn over bepaalde onderdelen van de Model Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs meerdere vragen gesteld. Diverse hiervan hadden betrekking op een 

aantal onduidelijkheden ten aanzien van de interpretatie van bepaalde bepalingen. Naar 

aanleiding daarvan heeft de VNG een afvaardiging van de landelijke klankbordgroep voor 

onderwijshuisvesting gevraagd advies uit te brengen om de onduidelijkheden weg te kunnen 

nemen. Op basis van dit advies wordt de modelverordening nu aangepast. Hierbij is als 

uitgangspunt genomen dat nu enkel noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. 

Wijzigingen die als nuttig of wenselijk aangemerkt worden, en waarover veelal nog discussie 

bestaat, worden naar verwachting in de nabije toekomst opgepakt. Dan in samenhang met 

andere ontwikkelingen die ook van invloed kunnen zijn op de inhoud van de 

modelverordening. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan het wetsvoorstel “Meer ruimte 

voor nieuwe scholen” en de samenwerkingsagenda van VNG, PO-raad en VO-raad. In het 

kader van deze agenda is een huisvestingsvoorstel ontwikkeld over renovatie versus 

nieuwbouw en het Integraal Huisvestingsplan. Bovendien zullen diverse andere onderwerpen, 

zoals financiering, kwaliteitskader, krimp en groei, in de loop 2017 onderwerp van overleg zijn. 

Ambitie is om uiterlijk in 2018 te komen met een nieuwe modelverordening, bij voorkeur 

gedereguleerd, minder onderhevig aan noodzakelijk onderhoud en waarin alle laatste 

ontwikkelingen zijn verwerkt.



Deze ledenbrief gaat vergezeld van:

Bijlage 1 - was-wordt-tabel met artikelsgewijze toelichting: Deze kan desgewenst gebruikt 

worden voor de raadsvoordracht met betrekking tot de wijziging van de verordening. Per 

gemeente kan de ‘bestaande tekst’ verschillen, in verband met eerder gemaakte keuzes ten 

aanzien van bijvoorbeeld de facultatieve onderdelen. De eerder te maken afwegingen en 

gevolgen zijn toegelicht in de implementatiehandleiding die onderdeel uitmaakt van ledenbrief Lbr. 

14/059. Sinds de oorspronkelijke publicatie van de modelverordening (24 juli 2014) is de 

modelverordening enkele malen aangepast; ook zijn jaarlijks de geïndexeerde normbedragen 

gepubliceerd (maar niet altijd verwerkt in de geconsolideerde versie van de modelverordening in 

de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER, de ‘nieuwe Databank Modelverordeningen’). De 

daadwerkelijke ‘bestaande tekst’ hangt in bepaalde gevallen dus ook af van of deze 

aanpassingen al zijn doorgevoerd of niet. In het was-wordt-tabel wordt verondersteld dat de 

normbedragen voor 2017 al zijn vastgesteld.

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

– bij update 2017: Een model voor het besluit waarmee de raad de verordening wijzigt. 

Opgemaakt in Word 2.0-format voor makkelijke publicatie in GVOP/DROP, zonder toelichting.

Bijlage 3 - geconsolideerde tekst van de modelverordening met wijzigingen bijgehouden: In 

de versie in KDER stonden nog de oorspronkelijke normbedragen voor 2015, in deze bijlage 

wordt uitgegaan van een wijziging van de normbedragen voor 2016 in die voor 2017. Verder 

waren in bijlage IV, deel B, enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd die al wel richting 

gemeenten zijn gecommuniceerd via de jaarlijkse publicatie van de geïndexeerde normbedragen, 

maar die nog niet in KDER waren verwerkt. Voor zover deze niet terugkomen in het Model 

Raadsbesluit wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs – bij update 2017, is er 

van uitgegaan dat gemeenten deze wijzigingen al doorgevoerd hebben.

2. Implementatiehandleiding bij bijlage I, deel A, onderdeel A.2 (Vervangende bouw)1

Onder a is als suggestie conditie 5 opgenomen. Ook conditie 6 zou als uitgangspunt genomen 

kunnen worden. Echter, door conditie 5 als uitgangspunt te nemen voor vervangende nieuwbouw, 

kan conditie 4 als uitgangspunt worden genomen voor het vaststellen van een bijdrage in de 

kosten van renovatie.

1 Voor het overige wordt verwezen naar de implementatiehandleiding die onderdeel uitmaakt van 

ledenbrief bij de oorspronkelijke publicatie van de modelverordening op 24 juli 2014 (Lbr. 14/059).
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3. Herziening herziene normbedragen gymlokalen

In de Model Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor 

basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs is 

opgenomen dat de klokuurvergoeding voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs wordt 

aangepast op basis van het jaarlijks door de minister van OCW in het bekostigingsstelsel 

opgenomen prijsindexcijfer. In het nieuwsbericht van 21 oktober 2016 zijn helaas niet de juiste 

nieuwe bedragen gecommuniceerd. De juiste bedragen luiden als volgt.

Stichtingsjaar en omvang Vast bedrag Variabel bedrag
Tot 1987
- < 90 m2 € 2.879,86 € 349,92
- 90-130 m2 € 3.695,33 € 442,78
- 130-170 m2 € 4.040,55 € 477,83
- 170-190 m2 € 3.855,97 € 522,80
- 190-230 m2 € 3.693,00 € 575,98
- > 230 m2 € 4.179,61 € 644,32
Vanaf 1987
- >= 252 m2 € 3.318,55 € 585,92

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens

Algemeen Directeur

   

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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