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Voorgesteld raadsbesluit

1. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015 vast te stellen
2. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen vastgesteld in december 2009 in te
trekken
3. De besluiten onder 1 en 2 per 1 januari 2015 in werking te laten treden.
Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen in het primair, speciaal en het voortgezet
speciaal onderwijs verantwoordelijk voor het gehele onderhoud en aanpassingen van hun
schoolgebouwen.
De wetswijziging betekent voor de gemeenten dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing
van schoolgebouwen van primair, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs komt te vervallen.
Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In relatie met de herziening is
besloten de verordening tekstueel te herzien en waar mogelijk te dereguleren en vereenvoudigen.
Inleiding

Op 1 januari 2015 treedt “de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra in verband met de overheveling van taak en budget van gemeente naar school
voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting” in werking. De wetswijziging betekent voor
gemeenten dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen voor primair en
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs vervalt. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de
schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. In relatie met deze herziening heeft de VNG besloten de
modelverordening tekstueel te herzien en waar mogelijk te dereguleren en te vereenvoudigen. De
gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding van gebouwen en vervangende
nieuwbouw alsmede voor 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair, het vergoeden van schade
en Onroerende Zaak Belasting.
Beoogd doel en effect van het besluit

De Verordening aanpassen op wetgeving, deregulering en vereenvoudiging.
Het realiseren en instandhouden van voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvesting in
de gemeente Velsen.
Argumenten

De aanpassing van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen aan de nieuwe
wetgeving via de landelijk toegepaste Modelverordening van de VNG vindt plaats door een nieuwe
verordening vast te stellen (en de oude in te trekken) en niet per artikel wijzigingsvoorstellen te
doen. Deze handelswijze bevordert de duidelijkheid.
De bepalingen in de verordening vormen een helder kader voor de toekenning van de
voorzieningen nieuwbouw, uitbreiding en vervangende nieuwbouw. Er is gekozen de
Modelverordening van de VNG aan te houden met in achtneming van de in 2009 vastgestelde
verwijzingsafstanden en genoemde termijnen.
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Alternatieven

n.v.t.
Risico’s

n.v.t.
Programma

Programma 4, Jeugd en Educatie
Kader

De Wet Primair Onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs
Inspraak, participatie etc.

De concept- verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen is voorgelegd aan de
schoolbesturen. De schoolbesturen hebben in het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 8
oktober 2014 unaniem ingestemd met de concept-verordening.
Financiële consequenties

De effecten van de wetswijziging zijn in de begroting 2015 verwerkt.
Uitvoering van besluit

n.v.t.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen
- Toelichting Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen
Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
secretaris,

F.A.M. Beijk
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De burgemeester,

F.M. Weerwind

