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Als het voorstel moet worden behandeld in de gemeenteraad of ter kennis wordt gebracht van de raad,
dient ook deze pagina ingevuld te worden. Als een raadsbesluit wordt gevraagd dient een ontwerpraadsvoorstel en -besluit te zijn bijgevoegd! De stukken worden tijdig aangeleverd bij de griffie.

Voorstel voor behandeling in raad (aankruisen):
xxx

vraagt besluitvorming van de raad (ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd)

D

voor overleg tussen college en raad

D

ter informatie

Korte toelichting
In 1997 is bij de decentralisatie van de onderwijshuisvesting naar de gemeente de Verordening
Huisvesting onderwijs vastgesteld.
Deze verordening huisvesting onderwijs moet worden aangepast aan de in de loop van de tijd gewijzigde
wetgeving.
Een van de laatste belangrijkste wijzigingen is dat bij vervangende nieuwbouw en uitbreiding, niet meer
uitgegaan wordt van toekenning van een bedrag per lokaal. In de nieuwe verordening vindt toekenning
plaats op basis van het aantal m2, het zogenaamde ruimtebehoeftemodel. Scholen verlaten steeds meer
de klassieke vorm van onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de benodigde ruimte. Door de aanpassing van
de verordening wordt de flexibiliteit en creativiteit van de scholen vergroot. De wijzigingen zijn budgettair
neutraal.
Bovenstaande wijzigingen zijn voorgelegd aan de PO-raad en de VO-raad. Zij stemmen in met de
voorgestelde wijzigingen.

Pagina 2

G E M E E N T E

B O R N E

Als het voorstel moet worden behandeld in de gemeenteraad of ter kennis wordt gebracht van de raad,
dient ook deze pagina ingevuld te worden. Als een raadsbesluit wordt gevraagd dient een ontwerpraadsvoorstel en -besluit te zijn bijgevoegd! De stukken worden tijdig aangeleverd bij de griffie.

Voorstel voor behandeling in raad (aankruisen):
xxx

vraagt besluitvorming van de raad (ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd)

D

voor overleg tussen college en raad

D

ter informatie

Korte toelichting
In 1997 is bij de decentralisatie van de onderwijshuisvesting naar de gemeente de Verordening
Huisvesting onderwijs vastgesteld.
Deze verordening huisvesting onderwijs moet worden aangepast aan de in de loop van de tijd gewijzigde
wetgeving.
Een van de laatste belangrijkste wijzigingen is dat bij vervangende nieuwbouw en uitbreiding, niet meer
uitgegaan wordt van toekenning van een bedrag per lokaal. In de nieuwe verordening vindt toekenning
plaats op basis van het aantal m2, het zogenaamde ruimtebehoeftemodel. Scholen verlaten steeds meer
de klassieke vorm van onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de benodigde ruimte. Door de aanpassing van
de verordening wordt de flexibiliteit en creativiteit van de scholen vergroot. De wijzigingen zijn budgettair
neutraal.
Bovenstaande wijzigingen zijn voorgelegd aan de PO-raad en de VO-raad. Zij stemmen in met de
voorgestelde wijzigingen.

Pagina 2

G E M E E N T E

B O R N E

1 Aanleiding
In 1997 is door de raad de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
vastgesteld. Deze is niet meer actueel en moet aangepast worden.
Bijgaand treft u de geactualiseerde verordening 2012 aan. De verordening 1997 kan ingetrokken
worden.
In deze nota wordt voorgesteld in te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit (zijnde
de verordening 2012).

2 Wet en beleid
Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op het primair onderwijs, Gemeentewet.
In 1997 is bij de decentralisatie van de onderwijshuisvesting naar de gemeente de Verordening
Huisvesting onderwijs vastgesteld.
Deze verordening huisvesting onderwijs moet worden aangepast aan de in de loop van de tijd
gewijzigde wetgeving.
Een van de laatste belangrijkste wijzigingen is dat bij vervangende nieuwbouw en uitbreiding, niet meer
uitgegaan wordt van toekenning van een bedrag per lokaal. In de nieuwe verordening vindt toekenning
plaats op basis van het aantal m2, het zogenaamde ruimtebehoeftemodel. Scholen verlaten steeds
meer de klassieke vorm van onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de benodigde ruimte. Door de
aanpassing van de verordening wordt de flexibiliteit en creativiteit van de scholen vergroot. De
wijzigingen zijn budgettair neutraal.
In de bijlage 1 van dit rapport zijn de verschillen tussen de oude en de nieuwe modelverordening V N G
uitvoeriger aangegeven. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar.
Normaal gesproken zou voor de gewijzigde situatie voor alle scholen een nulmeting moeten
plaatsvinden van het huidig aantal m2 vloeroppervlakte van het schoolgebouw. Wij komen, mede gezien
de demografische ontwikkeling en leerlingenprognoses, tot de conclusie dat uitbreiding van
schoolgebouwen vooralsnog niet aan de orde is. Sterker nog: voorstellen zijn gedaan tot vermindering
van het aantal instroompunten via het "Streefbeeld onderwijs huisvesting basisonderwijs, gemeente
Borne". Mocht dit in de toekomst toch het geval zijn, zal op basis van maatwerk bekeken worden wat de
huidige vloeroppervlakte van de school is.
In het schoolbesturenoverleg van 6 maart 2012 is door de schoolbesturen gevraagd hier in de toekomst
in redelijkheid mee om te willen gaan, als de situatie zich voordoet.
De V N G is momenteel bezig met een onderzoek over het vervangen van de huidige norm-bedragen
door een zogenaamd kwaliteitsstandaard van een gebouw met verschillende niveaus. Vraag hierbij is in
hoeverre de gemeente in het kader van onderhuisvesting meer maatwerk kan verrichten. Onderdeel van
dit onderzoek is, dat naast onderwijshuisvesting, ook gekeken wordt naar zaken als multifunctionele
accommodaties, buitenschoolse opvang en dergelijke. In hoeverre kunnen gemeenten deze zaken
meenemen bij de bouw van een school en in hoeverre moeten deze zaken verankerd worden in de
huisvestingsverordening. In de loop van 2012 zijn de resultaten bekend. Mede op basis van de
uitkomsten van dit onderzoek vindt daarna eventuele aanpassing plaats van de verordening. De
uitkomsten en effecten zijn op dit moment nog niet bekend.
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