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Instemmen met de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Borne 2012

Aan de gemeenteraad.
Aanleiding
De Verordening huisvesting onderwijs gemeente Borne 1997 zoals deze door u is vastgesteld, wordt
aangepast aan de gewijzigde wetgeving.
De meest in het oog springende verandering ten opzichte van de huisvestingsverordening uit 1997is dat in de
gewijzigde verordening, 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 ruimte die benodigd is. Door de aanpassing van de verordening wordt de flexibiliteit en
creativiteit van de scholenbouw 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.
Wij merken op dat voor de berekening van de nieuwbouw De veste uitgegaan blijft worden van de
normvergoeding op basis van het aantal lokalen.
Tenslotte nog het volgende. 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”.
Over de voorliggende verordening en de hiervoor gemaakte opmerking over de nulmeting is overleg gevoerd
met de schoolbesturen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.
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.
Mocht dit in de toekomst toch het geval zijn, zal op basis van maatwerk bekeken worden wat de huidige
vloeroppervlakte van de school is.
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Toekomstige ontwikkelingen
Met betrekking tot de toekomende ontwikkelingen omtrent de onderwijshuisvesting nog het volgende.
De VNG is momenteel bezig met een onderzoek over het vervangen van de huidige normbedragen 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.
Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting:
Uw raad heeft het voornemen uitgesproken een beleid te ontwikkelen op het gebied van de doordecentralisatie
onderwijshuisvesting voor het Primair Onderwijs (PO). In eerste instantie is hiervoor in het jaar 2009/2010 een
Adviesrapport opgesteld door studenten van de Hogeschool Saxion. In dit rapport wordt uitleg gegeven,
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan over de nieuwe nu voorliggende verordening en het eventueel
toekomstige doordecentralisatiebeleid.
Bijgaand treft u dit adviesrapport aan.
Eind maart 2012 wordt het onderwerp “doordecentralisatie binnen het primair onderwijs” in de Tweede kamer
op rijksniveau besproken. De verwachting is dat de Tweede Kamer op basis van een regeringsvoorstel zal
besluiten dat het onderdeel “onderhoud” rechtstreeks zal worden doorgedecentraliseerd naar de
schoolbesturen van het Primair Onderwijs (po). Dit is ook reeds zo geregeld binnen het Voortgezet Onderwijs
(vo)
De uitkomsten van deze besluitvorming zullen worden meegenomen in de overleggen die zijn gestart m.b.t. de
doordecentralisatie onderwijshuisvesting binnen de gemeente Borne. Hiermee wordt impliciet uitvoering
gegeven aan de taakstelling 10-15 op het onderdeel onderwijs.
De nu ter vaststelling voorliggende Verordening Onderwijshuisvesting 2012 kan een prima basis vormen om de
vervolggesprekken op het gebied van de doordecentralisatie na maart 2012, in te gaan.
Wet en beleid
Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs.
Wat willen we bereiken?
De huisvestingsverordening is het toetsingskader voor de aanvragen voor onderhoud, uitbreiding en
nieuwbouw schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs.
Het uiteindelijk doel is om te komen tot een goede, veilige onderwijsgebouwen. De aanvragen worden elk jaar
voor 1 februari door de schoolbesturen bij de gemeente ingediend. In de verordening worden de criteria
aangegeven wanneer een aanvraag gehonoreerd wordt. Tevens zijn in de verordening de vergoedingen
aangegeven voor uitbreiding en nieuwbouw aangegeven.
Wat gaan we ervoor doen?
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De verordening is de basis voor toekenning van een bijdrage voor onderhoud, uitbreiding en vervangende
nieuwbouw voor schoolgebouwen.
Middelen
De jaarlijkse beschikbare bijdrage voor onderwijshuisvesting staat vermeld in de begroting.
Voor het jaar 2012 is in principe een bedrag voor onderhoud beschikbaar van € 61.000,- . Op basis van het
hierboven omschreven jaarlijkse programma voorzieningen onderwijshuisvesting primair en voortgezet
onderwijs worden uitgaven gedaan. Het programma wordt jaarlijks aan uw raad voorgelegd.
Overwegingen
geen
Alternatieven
De bestaande verordening voorzieningen onderwijshuisvesting handhaven
Voorstel
De Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Borne 2012 vast te stellen.

Borne, 10-4-2012
Burgemeester en wethouders van Borne,
de secretaris,
de burgemeester,
J.H.R. Baveld
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