Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
d.d. 8 november 2017
Aanwezig: T. Jong (Stichting Samenwerkingsschool, voorzitter), G.J. Veeter (Sarkon), J. Bot (Kopwerk),
Th. J. Gauw (Comenius), H. van der Hek (Stichting Ronduit) , Reinier de Voogd (Scholen aan Zee),
Jeffrey Balai (gemeente), C. van der Horst (gemeente, beleidsmedewerker), Henk Uri (Meerwerf)
Afwezig: M. Overmeijer (bouwkundige Lichtlijn), wethouder van der Paard
T. van der Veer- Koning (Stichting Samenwerkingsschool, notulist).

Voorzitter: Dhr. Jong is plaatsvervangend voorzitter. Wethouder van der Paard is verhinderd.
1. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2018.
In de verordening 2018 zit een aantal technische wijzigingen vooruitlopend op de wijzigingen
voorzieningen huisvesting in de revisie vanaf 2019. Tekstueel zijn de wijzigingen heel
beperkt.
Dhr. Veeter heeft bezwaar tegen het woord constructeur in artikel 7. A 3°.
als de aan raag etrekking heeft op herstel van een constructiefout als bedoeld in artikel 2,
onderdeel b, een bouwkundige rapportage van een daartoe gecertificeerde, onafhankelijke
onstru teur, zodat de noodzaak an de ge raagde oorziening kan orden astgesteld;
Het woord constructiefout dekt ook een heleboel andere fouten, bijv. het verwijderen van
asbest, of installatietechnische fouten. Het woord constructeur kan beter vervangen worden
door een ter zake deskundig bureau zodat je de juiste technici er naar kunt laten kijken.
Mevr. Van der Horst past dit aan in het raadsbesluit.
Artikel 7. A 2°. als de aan raag etrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk ekostigen an
vervangende nieuwbouw van een gebouw als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1°, een
overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage als bedoeld in bijlage I, deel
A, onder A.2;
Dhr. Uri: het gaat hier alleen over de bouwkundige rapportage. Dat is vrij sober. Diverse
gemeenten laten de aanvraag ook vergezellen van een architectonische en onderwijskundige
visie, een rapportage van het binnenklimaat en een exploitatie. Mevr. Van der Horst geeft
aan dat dat te grote financiële gevolgen zou hebben. In 2018 wordt dit sowieso anders
omschreven.
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