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Wethouder Van Wieren heet alle aanwezigen van harte welkom bij het OOGO in het
kader van de vaststelling van een nieuwe verordening Onderwijshuisvesting. Het
college wil de verordening in februari 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad
voorleggen. Eerder is aan de betrokken schoolbesturen gevraagd om schriftelijk te
reageren op het voorstel. Hierop zijn geen reacties ontvangen. In dit OOGO stellen wij
de schoolbesturen in de gelegenheid om ook mondeling hun inbreng te geven. Alleen
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft van deze gelegenheid gebruik
gemaakt.
Vanuit OMO wordt aangegeven dat de hoofdlijnen van de Verordening duidelijk zijn.
De verbinding met het Integraal huisvestingplan (IHP) is in de nieuwe verordening
opgenomen. Hierbij is aangegeven dat de verordening aanvullend bedoeld is op het
IHP. Daarnaast zijn de normbedragen aangepast. Hierbij is aangesloten bij de
modelverordening van de VNG.
Zienswijze OMO:
Vanuit OMO er twee vragen/opmerkingen over de conceptverordening:
1. De verordening is aanvullend bedoeld op afspraken die gemaakt zijn in het IHP. In
het IHP is een verzoek voor een voorziening van OMO niet meegenomen. Krijgen
schoolbesturen nog wel de gelegenheid om aanvragen in te dienen voor projecten die
niet in het IHP zijn opgenomen?
2. Artikel 5 lid 3 van de nieuwe verordening geeft aan dat het voorbereidingskrediet
10% bedraagt en wordt verstrekt in het kalenderjaar voorafgaand aan de oplevering.
Veel bouwtrajecten hebben een langere looptijd. Dit zou betekenen dat je als school
bestuur gedurende en lange tijd moet voorfinancieren. Voorgesteld wordt om daarom
voorbereidingskredieten eerder beschikbaar te stellen en artikel 5 lid 3 van de nieuwe
verordening hierop aan te passen of te verwijderen.
Reactie college:
1. De verordening is inderdaad aanvullend bedoeld op het IHP en ziet er juist op toe
dat er naast het IHP nog mogelijkheden bestaan om aanvragen in te dienen. Het kan
bijvoorbeeld gebeuren dat er -als gevolg van nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen- extra ruimtebehoefte binnen een school ontstaat. Dergelijke
aanvragen kunnen dan via de procedure uit de verordening worden ingediend. Deze
aanvragen dienen daarbij te voldoen aan de voorwaarden die in de verordening zijn
opgenomen.
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2. Het college is het ermee eens dat huisvestingstrajecten van onderwijsinstellingen
langdurige kunnen zijn. Het is in de ogen van het college onwenselijk dat
onderwijsinstellingen hierdoor langdurig moeten voorfinancieren.
Wij hebben daarom de conceptverordening hierop aangepast. Artikel 5 lid 3 is
verwijderd. Uitgangspunt in de nieuwe verordening is dat schoolbesturen op grond van
artikel 4 van de nieuwe verordening een aanvraag voor een voorbereidingskrediet
kunnen indienen. Dit is maximaal 10% van de totale kosten van de investering. Bij de
behandeling van de aanvraag zal ook worden beoordeeld hoe lang van te voren een
voorbereidingskrediet verstrekt kan worden. Dit kan dan per voorziening worden
beoordeeld. De vaste termijn van een kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de
oplevering is daarmee losgelaten.
Verder zijn er door aanwezigen geen nadere vragen meer gesteld, daarmee wordt het
OOGO over de vaststelling van de nieuwe verordening Onderwijshuisvesting door de
wethouder beëindigd.
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