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Adviesnota raad 

Vaststellen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Veldhoven 2022  
 

Beslispunten 

 
1.  De verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs Veldhoven 2022’ - inclusief 
bijlagen - vast te stellen.    
 
Inleiding 

 
In 2020 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. In het IHP zijn 
afspraken gemaakt over onderwijshuisvesting voor een periode van 16 jaar. In 2015 is 
de huidige verordening huisvesting onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. Deze 
verordening is van toepassing naast het IHP en is onder meer van belang voor het 
actualiseren van het IHP. Daarnaast kan de verordening worden gezien als een 
vangnet op het moment dat er een onvoorziene aanvraag buiten het IHP ingediend 
wordt.  
 
De processen en afspraken uit de verordening uit 2015 zijn het uitgangspunt gebleven 
in de nieuwe verordening huisvesting Onderwijs Veldhoven 2022. Hieraan zijn 
toevoegingen gedaan om de relatie tussen het IHP en de verordening vast te leggen. 
Daarnaast zijn een aantal verbetervoorstellen van de VNG overgenomen. Dit gaat 
bijvoorbeeld over wijzigingen in onderwijsstructuren en vereenvoudigingen van 
tabellen. Daarnaast zijn de door het VNG voorgestelde normbedragen, overgenomen. 
Uw raad wordt voorgesteld om de Verordening voorziening huisvesting onderwijs 
Veldhoven 2022 conform adviesnota 22.005 en concept-raadsbesluit 22.006 vast te 
stellen. 
  
Beoogd effect 

 

Goede huisvesting voor alle scholen in redelijke nabijheid van hun leerlingen.  
 

Argumenten 

 

1.1.  Hiermee wordt de relatie tussen de verordening en het IHP vastgelegd. 

 
In 2020 heeft de gemeenteraad het IHP vastgesteld. Naast het IHP is de verordening 
voorziening huisvesting onderwijs 2015 van toepassing. De verbinding tussen beide 
documenten is echter niet vastgelegd. In de verordening voorziening huisvesting 
onderwijs 2022 zijn daarom toevoegingen gedaan om deze verbinding te leggen. 
Uitgangspunt daarbij is dat gemaakte afspraken in het IHP voorliggend zijn aan de 
verordening. Indien zaken niet of niet volledig zijn geregeld in het IHP, dan gelden 
aanvullend de regels uit de verordening en de bijlagen. 
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1.2.  Verbeteringen uit het VNG-model zijn overgenomen. 

 
De VNG heeft een nieuwe modelverordening opgesteld. De door de VNG voorgestelde 
nieuwe normbedragen voor 2022, vereenvoudiging van tabellen en aanpassingen 
vanwege gewijzigde onderwijsstructuren, zijn in de verordening door ons 
overgenomen.  
 
1.3.  De verordening is voorgelegd aan de plaatselijke schoolbesturen. 

 
De concept verordening is voorgelegd aan de schoolbesturen. In een ‘op 
overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) hebben zij de kans gekregen hierover 
vragen te stellen en/of een zienswijze in te brengen. De zienswijze heeft geleid tot één 
geringe aanpassing in de verordening. Het verslag van dit overleg met de zienswijze 
van OMO en de reactie hierop van het college is als bijlage toegevoegd.  

 
Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1. De normbedragen zijn aanzienlijk gestegen. 

 
De normbedragen voor onderwijsvoorzieningen in de modelverordening van de VNG 
zijn fors gestegen ten opzichte van eerder vastgestelde normbedragen. De bijdrage in 
het gemeentefonds blijft hier echter bij achter. Deze normbedragen zijn wel reëel 
gezien de huidige markt. Voor de voorzieningen die in het IHP zijn opgenomen, is 
daarom reeds uitgegaan van een prijs per m2 die in de huidige markt realistisch is. 
Door ook de normbedragen in de verordening aan te passen volgens het voorstel van 
de VNG, gaan we ook bij onvoorziene aanvragen uit van een reële bekostiging.  
  
Financiën 

 
Het vaststellen van de verordening heeft geen directe financiële consequenties. De 
verordening is een toetsingskader voor aanvragen van schoolbesturen ten aanzien van 
voorzieningen voor onderwijshuisvesting.   
 
Communicatie en samenspraak 

 
De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Veldhoven 2022 is door ons 
schriftelijk voorgelegd aan de schoolbesturen. En vervolgens mondeling met hen 
besproken in een OOGO.  
 
Uitvoering / planning 

 
De verordening treedt in werking nadat deze is opgenomen in de Regelingenbank. 
Hierin zijn de Veldhovense regelingen en verordeningen opgenomen. Dit wordt 
beheerd via de website www.overheid.nl. 
 
Bijlagen 

1. Verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs Veldhoven 2022’inclusief 
bijlagen I t/m V.  

2. Verslag OOGO met schoolbesturen -  3 december 2021 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.overheid.nl/
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Alle fracties staan positief tegenover het voorstel en het agendapunt wordt zodoende 
als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 8 februari 
2022 
 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

Behandeling van het agendapunt in de oordeelsvormende raad leidt niet tot 
aanpassing van de stukken. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 
secretaris                                   burgemeester 
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