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Aan de Gemeenteraad

De meest recente verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in de gemeente Schiermonnikoog
dateert van 2003. Op 1 juli 2003 heeft de gemeenteraad van Schiermonnikoog de laatste verordening
vastgesteld.
Inmiddels zijn er veel redenen om de verordening aan te passen. In de periode tussen 1 juli 2003 en
nu heeft de VNG voorstellen gedaan om de verordening te wijzigen onder andere in de vorm van een
aantal wijzigingsverordeningen.
Bijgevoegd treft u een nieuwe verordening aan. Vanwege de overzichtelijkheid is er gekozen voor een
geheel nieuwe verordening en niet voor afzonderlijke wijzigingsverordeningen. De nieuwe verordening
is gebaseerd op een actuele modelverordening van de VNG (versie november 2008).
In deze nieuwe verordening zijn onder andere de volgende wijzigingen verwerkt:
•

Bij wet van 23 december 2004 is de verantwoordelijkheid van de voorziening “aanpassing” in
het voortgezet onderwijs overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. De
verordening is in overeenstemming gebracht met deze wetswijziging. De inspecteur
Boelensschool is nu zelf verantwoordelijk voor de kosten van aanpassing.

•

De meest recente aanbestedingswetgeving is opgenomen in de verordening.

•

De verordening is in overeenstemming gebracht met de gewijzigde gewichtenregeling in het
primair onderwijs.

•

De verordening is “dualismeproof” gemaakt. In verband met de Wet dualisering gemeentelijke
medebewindsbevoegdheden is artikel 117 WPO aangepast. Het is niet meer de raad, maar
het college die het aantal klokuren gymnastiek en de vergoeding daarvoor vaststelt. De
bepalingen in dit kader zijn uit de verordening gehaald.
Daarnaast is de rol van de raad in het kader van de wet beperkt tot het vaststellen van
het bedrag dat op de begroting beschikbaar is voor onderwijshuisvesting. Het college
wordt hierdoor verantwoordelijk voor het programma, het overzicht, het eventuele
budgetplafond en de procedure voor aanvragen met een spoedeisend karakter.

•

De verordening is aangepast vanwege vereenvoudiging en vermindering van regels en
administratieve lasten. De modelverordening is in het kader van een VNG breed project
onderzocht op mogelijke vereenvoudigingen en deregulering. De wijzigingen als gevolg
daarvan zijn in bijgevoegde verordening verwerkt.

•

Er is een vereenvoudiging van het ruimtebehoeftemodel (RBM) in de verordening
doorgevoerd. Na de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen naar gemeenten
in 1997 is gebleken dat er op een aantal terreinen verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn. Na een onderzoek van DHV naar een meer eenvoudige en eenvormige
methode in de modelverordening kan er een grotere flexibiliteit ontstaan voor de

realisatie van uitbreiding en nieuwbouw van scholen. De VNG stelt hierdoor een aantal vereenvoudigingen voor, waardoor de verordening eenvoudiger in gebruik wordt,
schoolbesturen flexibeler worden voor wat betreft de inzet van de beschikbare vierkante meters brutovloeroppervlakte en de gemeenten eenvoudiger keuzes kunnen ma
ken voor eigen beleid. Ook de vereenvoudiging van het RBM is in de bijgevoegde
modelverordening opgenomen.
•

De verordening is beter toegespitst op de lokale situatie, omdat alle bepalingen met betrekking
tot het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs uit de verordening, de bijlagen en de
toelichting zijn gehaald. In de toelichting van de modelverordening is opgenomen dat de
verordening alleen bepalingen hoeft te bevatten over de onderwijsvoorzieningen die zich op
het grondgebied van de gemeente bevinden. Omdat er op Schiermonnikoog geen sprake is
van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn alle bepalingen over die onderwijssoorten
uit de verordening en de andere documenten gehaald. Hierdoor wordt de verordening een
stuk eenvoudiger en overzichtelijker.

Nu de bepalingen over het aantal klokuren gebruik gymnastiekonderwijs en de vergoeding daarvoor
uit de verordening zijn gehaald en de vaststelling daarvan door de dualisering bij het college is komen
te liggen, heeft de VNG een model beleidsregel ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Het
college heeft inmiddels een beleidsregel vastgesteld. In die beleidsregel zijn ook alleen de bepalingen
voor het onderwijs dat aanwezig is, opgenomen. In het kader van deze beleidsregel wordt de omvang
van het gebruik van de sporthal op Schiermonnikoog door de basisscholen vastgesteld. De gemeente
heeft hiervoor middelen in het gemeentefonds ontvangen en voor zover de omvang van het gebruik
binnen de norm valt, vindt er een interne verrekening plaats binnen de gemeentelijke organisatie.
Het voortgezet onderwijs is een vergoeding voor het gebruik van de sporthal aan de gemeente
verschuldigd. Dit is in bijlage IV (financiële normering, deel A, artikel 2.4) vastgesteld evenals de
berekeningswijze van de vergoeding.
Wij stellen u voor de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Schiermonnikoog vast te
stellen.
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