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Aan de Gemeenteraad
Vorig jaar heeft de regering besloten de verantwoordelijkheid voor het aanpassen van
schoolgebouwen in het primair onderwijs en het plegen van buitenonderhoud in het primair onderwijs
per 1 januari 2015 over te dragen van gemeenten naar de schoolbesturen.
In dat kader heeft het rijk de vergoeding die de gemeente voorheen in het gemeentefonds ontving,
eraan onttrokken en overgedragen aan de schoolbesturen. Sinds 1 januari 2015 ontvangen de
scholen deze vergoeding derhalve rechtstreeks in hun lumpsumvergoeding van het rijk.
In verband met deze wijziging adviseert de VNG de gemeenten hun verordening voorziening
huisvesting onderwijs alsmede de beleidsregel voor bekostiging van het lokaal voor
bewegingsonderwijs aan te passen.
In de gemeente Schiermonnikoog is er sprake van twee schoolgebouwen, namelijk het gebouw van
de Inspecteur Boelensschool en het gebouw van de basisschool dat tevens door de Stichting Welzijn
wordt gebruikt voor peuterspeelzaalwerk.
Deze wijziging heeft uitsluitend betrekking op het gebouw van de basisschool. Dit gebouw wordt in
toenemende mate ook door andere partijen gebruikt, zoals muzieklessen. Voor dit gebouw is in het
verleden een gebruikersovereenkomst getekend. In die overeenkomst zijn sluitende afspraken
gemaakt over het gebruik, het beheer en de financiering van het gebouw.
Nu is de afgelopen periode in een werkgroep onderzocht op welke wijze het landelijke beleid het beste
vertaald kan worden naar de praktijk van de gemeente Schiermonnikoog. Er is een werkgroep
ingesteld geweest en met behulp van financiën, de bouwkundig medewerker en de directie van de
school komen we tot het advies de verantwoordelijkheid te handhaven zoals die tot 1 januari 2015
was. Om financiële, onderwijskundige en maatschappelijke redenen vindt de werkgroep het
verstandig deze verantwoordelijkheid bij de gemeente onder te brengen.
Dat betekent dat de gemeente na 1 januari 2015 het buitenonderhoud blijft uitvoeren en dat de school
alle toekomstige financiële middelen (eenmalig en permanent) die hiermee gepaard gaan overdraagt
naar de gemeente. Het buitenonderhoud dat de volgende jaren is gepland, kan binnen de door de
school over te dragen middelen worden uitgevoerd. Voor eventuele aanpassingen aan het gebouw,
waarvoor de gemeente ook na 1 januari 2015 verantwoordelijk blijft, is dan geen financiële dekking,
maar het is ook de vraag of dat zich voor zal doen.
Naar aanleiding van de vorige raadsvergadering
De vorige raadsvergadering is de toezegging gedaan een korte samenvatting te geven van de
verordening.
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs moeten
gemeenten een verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in stand houden. Dit is het geval
sinds 1997, toen de onderwijshuisvesting van het rijk is gedecentraliseerd naar gemeenten.
De gemeente Schiermonnikoog houdt sindsdien een verordening in stand. Deze verordening regelt de
voorzieningen, waarop een schoolbestuur aanspraak kan maken als het gaat om de huisvesting van

de schoolgebouwen. De laatste verordening van de gemeente Schiermonnikoog dateert van 2009:
sindsdien is de verordening niet meer gewijzigd.
Naast de wijziging van het buitenonderhoud is van de mogelijkheid gebruik gemaakt de verordening
tekstueel te herzien en waar mogelijk te dereguleren en vereenvoudigen. Alle aanpassingen zijn te
lezen in bijlage I.

Voorgesteld wordt de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Schiermonnikoog vast te
stellen.
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