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Gevraagd besluit: 
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 vast te stellen. 
 
 
Publiekssamenvatting 
In 1997 is de zorgplicht voor onderwijshuisvesting van scholen voor het primair, voortgezet en (voortgezet) 
speciaal onderwijs gedecentraliseerd van rijk naar gemeenten. Sindsdien is de gemeente verplicht een 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs te hanteren. De Gemeente Den Helder hanteert als basis de 
modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De laatste wijzigingen betreffen met name 
wijzigingen van technische aard en ter bevordering van de leesbaarheid, alsmede het aanpassen van de 
normbedragen naar het niveau van 2011. 
 
Inleiding 
In 1997 is de onderwijshuisvesting van scholen voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs 
gedecentraliseerd van rijk naar gemeenten. Vanaf dat jaar ontvangen gemeenten in het gemeentefonds 
middelen om de zorgplicht voor de schoolgebouwen goed te regelen. Om de onderwijstaken goed te kunnen 
uitvoeren moeten gemeenten een Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vaststellen. 
Als basis voor het vaststellen van de gemeentelijke verordening wordt gebruik gemaakt van de 
modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze wordt aangepast naar de 
lokale situatie. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het hebben van adequate onderwijshuisvesting in de gemeente. 
 
Kader 
In de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet 
onderwijs (WVO) is aan gemeenten de zorgplicht opgedragen om te voorzien in adequate huisvesting voor het 
primair en voortgezet onderwijs. Tevens is aangegeven dat gemeenten deze zorgplicht moeten vastleggen in 
een lokale verordening. 
 
Argumenten 
De VNG heeft een voorstel gedaan om de modelverordening te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen hebben 
betrekking op enerzijds een aantal technische wijzigingen, zoals aanpassingen van wetgeving. Verder gaat het 
om die de leesbaarheid van de verordening verbeteren. De voorgestelde wijzigingen zijn door de VNG 
voorgelegd aan de PO-raad en VO-raad als belangenorganisaties van de schoolbesturen. De betrokken 
organisaties hebben tegen de wijzigingen geen bezwaar. 
 
Tevens zijn de normbedragen aangepast aan het niveau 2011 op basis van de indexeringspercentages die 
eerder door uw college zijn vastgesteld bij vaststelling van het huisvestingsprogramma 2011. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Met de schoolbesturen is over de voorgestelde wijzigingen op Op Overeenstemming Gericht Overleg gevoerd. 
Alle schoolbesturen die gereageerd hebben kunnen hiermee instemmen. Een verslag van het overleg is 
bijgevoegd. 
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Financiële consequenties 
Het wijzigen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 heeft geen financiële 
consequenties. Het aanpassen van de normbedragen dient te worden opgevangen binnen het gesloten 
systeem van onderwijshuisvesting, er worden geen extra middelen gevraagd. 
 
Communicatie 
Na vaststellen van de Verordening wordt het besluit gepubliceerd in de rubriek openbare kennisgevingen van 
de Stadsnieuwspagina en wordt de verordening geplaatst op de website van de Gemeente Den Helder. 
 
Realisatie 
De aanvragen die schoolbesturen indienen voor beschikbaarstelling van huisvestingsvoorzieningen worden 
getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.   
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