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Onderwerp:  Vaststellen wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2018 

 

Gevraagd besluit: 

Het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2018 

vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

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

speciaal onderwijs bij gemeenten. Sindsdien is de gemeente verplicht ter uitvoering van de wetgeving een 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs te hanteren. Ongeveer één keer in de twee tot drie jaar doet 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een voorstel voor wijzigingen in de verordening. Het gaat deze 

keer om een beperkte wijziging om noodzakelijke aanpassingen door te voeren. De VNG verwacht in de loop 

van 2018 met een nieuwe modelverordening te komen. 

 

Inleiding 

Sinds de invoering van de decentralisatie van de onderwijs huisvesting in 1997 wordt elke twee tot drie jaar een 

voorstel gedaan door de VNG om de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs te wijzigen. De 

Verordening is een verplichting op grond van de Wet op het primair onderwijs, waarbinnen de 

verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting tussen gemeente en onderwijs zijn vastgelegd. 

De modelverordening van de VNG is de basis voor de Helderse verordening, hier en daar aangepast aan de 

lokale situatie. Een landelijke klankbordgroep onderwijshuisvesting heeft advies uitgebracht over de wijzigingen 

in de modelverordening. In dit geval gaat het om noodzakelijke wijzigingen om onduidelijkheden weg te nemen. 

Zie bijgevoegde ledenbrief omtrent het advies van de klankbordgroep (ID17.04133). 

 

De VNG is samen met de PO-raad en VO-raad bezig een geheel nieuwe modelverordening voor te bereiden. 

Deze wordt in 2018 verwacht. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Duidelijke spelregels en afspraken over procedures en verantwoordelijkheden tussen onderwijsinstellingen en 

de gemeente ten behoeve van kwalitatieve onderwijshuisvesting. 

 

Kader 

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

huisvesting onderwijs dient vast te stellen ter uitvoering van de in de wet opgenomen huisvestingskosten. 

 

Argumenten 

De basis van Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Den Helder ligt in de 

modelverordening van de VNG. De periodieke  wijziging van de modelverordening heeft betrekking op 

verduidelijking van de verordening. Zie de was-wordt-tabel in de bijlage voor een volledig inzicht in de 

wijzigingen (ID17.04134). 

 

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). 
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Duurzaamheid 

Duurzaamheid maakt nog geen onderdeel uit van de (model)verordening. Dit is vanaf 2018 mogelijk omdat de 

financiering van duurzaamheid nog niet is ingeregeld, de VNG is nog bezig met dit voorstel. Wij hebben dit als 

gemeente daarom ook nog niet als dusdanig geregeld. 

 

Financiële consequenties 

De aanpassingen van de verordening zijn dusdanig beperkt dat het geen financiële gevolgen heeft voor de 

gemeentelijke begroting. 

 

Communicatie 

Met schoolbesturen is op 8 november 2017 een op overeenstemming gericht overleg gevoerd (OOGO). Het 

verslag is toegevoegd. 

 

Realisatie 

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is geldig vanaf 1 januari 2018. 

 

 

 

Den Helder, 10 oktober 2017. 
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