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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• begrotingswijziging 
•  
•  
•  

Onderwerp:  Voorstel tot het vaststellen van een aanvullende voorziening bij de Verordening 
materiële en financiële gelijkstelling gemeente Den Helder 

 
Gevraagd besluit: 
1. Vast te stellen de notitie ‘Voorziening t.b.v. energiebesparing en binnenmilieu in de scholen voor (speciaal) 
basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs (EBA voorzieningen)’ als bijlage bij de Verordening materiële 
en financiële gelijkstelling Gemeente Den Helder. 
2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 643.848. 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Inleiding en aanleiding 
Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor de scholenbouw 
opgenomen. Uit dit crisispakket heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eenmalig € 97,3 
miljoen gekregen om landelijk te investeren in schoolgebouwen primair onderwijs. 
Hiertoe heeft het Ministerie op 31 augustus 2009 de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair 
onderwijs 2009 gepubliceerd, op basis waarvan gemeenten voor 31 december 2009 plannen konden indienen 
om bekostiging te verkrijgen voor het treffen van maatregelen ter verbetering van het binnenmilieu en 
energiebesparing. Voor de eerste ronde was voor Den Helder een bedrag van € 309.047 beschikbaar. 
Het ministerie heeft bepaald dat de specifieke uitkering aan gemeenten 60% van de investeringen bedraagt en 
dat gemeenten c.q. schoolbesturen 40% cofinanciering toevoegen. 
 
Op grond van de Regeling heeft de Gemeente Den Helder subsidie aangevraagd voor de volgende 
schoolgebouwen: Comenius, Eben Haëzer, Tuselant, Greijdanus, Kameleon en Prinses Margriet (2 locaties). 
Door uitbreiding van de regeling door het Ministerie komen via aanvullende beschikkingen alle aangevraagde 
voorzieningen voor bekostiging in aanmerking. De totaal ontvangen subsidie bedraagt € 386.309. Daarbij wordt 
van de gemeente een cofinanciering verlangd van afgerond € 257.539. Het totaal beschikbare bedrag komt 
daarmee op € 643.848. 
De gemeente dient zorg te dragen dat het geld besteed wordt aan de maatregelen waarvoor het is 
aangevraagd. Het project moet uiterlijk 31 december 2010 afgerond zijn. 
 
Beoogd resultaat 
Door vaststellen van de bijlage ‘Voorziening t.b.v. energiebesparing en binnenmilieu in de scholen voor 
(speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs (EBA voorzieningen)’ bij de Verordening materiële 
en financiële gelijkstelling Gemeente Den Helder een kader creëren waarbinnen de middelen ter uitvoering van 
de maatregelen binnenklimaat aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld kunnen worden. 
 
Kader 
Artikel 140 en 140a van de Wet op het primair onderwijs en de Verordening materiële en financiële gelijkstelling 
Gemeente Den Helder 
 
Argumenten / alternatieven 
Gemeenten hebben de keuze tussen zelf rechtstreeks opdracht geven voor de werkzaamheden of 
schoolbesturen opdrachtgever te laten zijn. Indien de gemeente zelf opdracht geeft dienen schoolbesturen daar 
als eigenaar van het gebouw toestemming voor te geven. Het ligt meer voor de hand schoolbesturen zelf de 
maatregelen te laten treffen en opdrachtgever voor bouw- en andere activiteiten te laten zijn. Tijdens het 
afstemmingsoverleg onderwijshuisvesting met de schoolbesturen op 18 februari 2010 hebben schoolbesturen 
aangegeven de voorkeur te geven aan het zelf uitvoeren van de werkzaamheden, waarbij is afgesproken dat 
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daarin samenwerking wordt gezocht om zo mogelijk schaalvoordelen in gezamenlijk opdrachtgeverschap te 
kunnen boeken. 
 
De gemeente zal nu, om het opdrachtgeverschap door de schoolbesturen mogelijk te maken, het geld bij de 
schoolbesturen terecht moeten laten komen. Dat kan echter niet zonder juridische titel. In artikel 6 van de WPO 
(Wet op het primair onderwijs) en WEC (Wet op de expertisecentra) staat dat “ten laste van een andere 
openbare kas dan van Rijk en gemeente geen scholen in stand worden gehouden, noch uitgaven gedaan voor 
een school worden gedaan. Gemeenten doen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand 
gehouden school dan krachtens de wet”. Dit betekent dat gemeenten alleen de voor onderwijshuisvesting 
voorgeschreven manieren mogen toepassen om de schoolbesturen te subsidiëren voor de 
binnenmilieumaatregelen.  
 
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert met toepassing van artikel 140 van de WPO 
gebruik te maken van de aanvullende voorziening op grond van artikel 3 van de Verordening materiële en 
financiële gelijkstelling. Wij hebben besloten uw Raad voor te stellen deze juridische weg te kiezen. 
 
Financiële consequenties 
Van de gemeente wordt een cofinanciering verwacht van € 257.539. Hiermee is in 2009 rekening gehouden 
door een bedrag van € 260.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve onderwijshuisvesting. 
In bijgaande begrotingswijziging wordt voorgesteld om het in 2009 gereserveerde bedrag voor de uitvoering van 
deze regeling uit de reserve onderwijshuisvesting vrij te laten vallen.  Samen met de subsidie van het ministerie 
van OCW van € 386.309 bedraagt het besteedbare bedrag dan € 643.848. 
 
Juridische consequenties 
Met het vaststellen van de aanvullende voorziening als bijlage bij de Verordening materiële en financiële 
gelijkstelling is de juridische grondslag voor beschikbaarstelling van de bijdrage aan schoolbesturen 
gewaarborgd. 
 
Communicatie 
Met schoolbesturen is gesproken over de aanvragen voor subsidie en over de uitvoering van de maatregel. 
 
Aanpak / uitvoering 
Na vaststelling van de bijlage bij de Verordening wordt met schoolbesturen overlegd over de uitvoering van de 
werkzaamheden. Zij ontvangen een beschikking voor de beschikbare middelen voor de gevraagde voorziening. 
Uitvoering dient plaats te vinden voor 31 december 2010. 
 
 
Den Helder, 14 september 2010 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


