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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Het vaststellen van de dekking van een enkele post uit het Onderwijshuisvestingsprogramma 2019,
waarvan de Raad het budgetrecht heeft.
1. De constructiefout bij De Wegwijzer voor € 19.000,-- te dekken uit de reserve
onderwijshuisvesting.
Samenvatting
Het Onderwijshuisvestingsprogramma 2019 bestaat uit een enkele voorziening, waarvan de raad het
budgetrecht heeft. De kosten van het herstel van de constructiefout bij De Wegwijzer zal worden
gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.
Bijlagen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het invullen van de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor adequate onderwijshuisvesting.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht 2015 door de gemeenteraad
vastgesteld.
Argumenten
In de Wet Primair Onderwijs en de Wet Voorgezet Onderwijs is de gemeentelijke zorgplicht voor de
onderwijshuisvesting vastgelegd. Deze zorgplicht is verder uitgewerkt in de lokale Verordening
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht 2015 (hierna Verordening 2015). Op grond van
de wettelijke zorgplicht is de gemeente verantwoordelijk voor adequate huisvesting van het primair
onderwijs, een speciale school voor basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Stichtse Vecht.
Ieder jaar kunnen schoolbesturen aanvragen van voorzieningen indienen, waarna deze beoordeeld
worden met behulp van de vastgestelde Verordening 2015. Gebaseerd op de bepalingen in de Wet
Primair Onderwijs art. 95 en 96, en de Wet voortgezet onderwijs art. 76f en 76g, alsmede de
Verordening 2015 dienen Burgemeester en Wethouders jaarlijks het programma en overzicht
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stichtse Vecht vast te stellen.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.
Communicatie
Na definitieve vaststelling van de raad met betrekking tot de onderstaande voorzieningen, zullen de
schoolbesturen worden geïnformeerd, waarna de uitvoering en afwikkeling van de aanvragen verder
worden afgewikkeld.
Financiën, risico’s en indicatoren
Het gaat om een enkele voorziening in het Onderwijshuisvestingsprogramma 2019, waarvoor de
Raad het budgetrecht heeft.
1. De constructiefout bij De Wegwijzer voor € 19.000,-- te dekken uit de reserve
onderwijshuisvesting.
Vervolgstappen
Na besluitvorming door de gemeenteraad, zal het College in overleg treden met de schoolbesturen
voor de uitvoering en afhandeling van het vastgestelde Onderwijshuisvestingsprogramma en
overzicht 2019.
18 december 2018
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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