
 

  
 

 
Verslag van het bestuurlijk overleg onderwijshuisvesting 
 ( OOGO)   Stichtse Vecht 
Tijd:  donderdag 1 november 2012, 16.45 uur 
Locatie: trouwzaal Boom en Bosch Breukelen. 
 
Aanwezig : Namens de schoolbesturen:  

 Mw. A. de Jong ( Pastoor Ariëns Stichting) 
 Mw. M. Vinkenburg ( S.K.S.W.W.) 
 Dhr. A. van Leeuwen ( Vechtstreek en Venen) 
 Dhr. R. van Leeuwen( Stichting VO de Vechtstreek) 
 Mw. M. Wildschut (OBS De Regenboog) 
 Dhr. B. van Benthum (De Wegwijzer Kockengen) 

 
             Namens gemeente Stichtse Vecht:  

 Dhr. P. de Groene (wethouder),  
 Mw. D. Lansberg, dhr. K. van Kooten (adviseurs afdeling Ontwikkeling  

gemeente Stichtse Vecht). 
 Mw. A.H. Mobach (notulen) 

 
Afwezig (met kennisgeving): 

 Dhr. Van den Beld ( Stichting Gewoon Speciaal) 
 Dhr. L. de Wit ( WereldKidz ) 
 Dhr. T. Havinga ( Stichting VO de Vechtstreek) 
 Stichting Monton / Montessorischool Loenersloot 

 
Afwezig :  

 Vereniging voor Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 
 Willibrordstichting  
 Educatis 
 Villa Primair 
 CSV de Ridderhof Vreeland 

 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
 

Wethouder de Groene opent de vergadering. Er zijn een aantal berichten van 
verhindering ontvangen ( zie hierboven). 
  

2. Mededelingen 
 
a. Vaststelling Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht 

De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht is dinsdag 30 
oktober 2012 vastgesteld. 
Dit met een aantal door de raad vastgestelde aanpassingen: 

- De behandeltermijnen voor de gemeente zijn op enkele plaatsen korter 
gemaakt.  
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- De in Bijlage  I bij de verordening genoemde uitsluiting van  bepaalde 

voorzieningen voor dislocaties (vervangende bouw en uitbreiding) is  
geschrapt.  

Alle besturen krijgen een exemplaar van de verordening  en van de beleidsregel 
gymnastiekonderwijs (per mail) toegezonden. 

 
b. Inrichting gymnastiekaccommodaties 

Dit jaar zijn in diverse gymnastiekaccommodaties afgekeurde toestellen en 
materialen uit veiligheidsoverwegingen verwijderd. Daarmee was in een aantal 
gymnastiekzalen de inrichting niet meer compleet. 
De gemeente werkt eraan om de inrichting  van de gymnastiekaccommodaties z.s.m. 
weer op nivo te brengen. De aanbesteding loopt en rond de jaarwisseling komen de 
1e leveringen hiervoor.  
De opmerking wordt gemaakt dat de gemeente beter toezicht hierop moet houden om 
deze problemen voor te zijn.  
Dhr. P. de Groene antwoordt dat het deels aanloopproblemen i.v.m.  de herindeling 
betreft. Ook de overdracht van de gymnastiekaccommodaties in Maarssen en 
Maarssen-Dorp naar Sportfondsen Nederland speelt hierin mee. 

 
c. Verhuur sportaccommodaties door Sportfondsen Nederland m.i.v. 1-1-2013 

 
Verhuur  tijdelijke sporthal Daalseweide in 2012 
De tijdelijke sporthal  Daalseweide, die neergezet is om de bouw van het nieuwe 
complex aan Bisonspoor te overbruggen, wordt vanaf 1 augustus 2012 verhuurd door 
een stichting. De scholen en schoolbesturen die van deze accommodatie gebruik 
maken zijn daarover inmiddels geïnformeerd. 
Per 1 januari 2013 zal het beheer en de exploitatie van de gymzalen en 
sportaccommodaties in de kernen  Maarssen Dorp en Maarssenbroek door 
Sportfondsen Nederland( SFN) worden gedaan. 
Voor de overige gymnastiek- en sportaccommodaties in Stichtse Vecht blijft de 
situatie ongewijzigd.  
Het beheer en de exploitatie door SFN houdt ook in dat de schoolbesturen voor het 
gebruik van de zalen voor het gymnastiekonderwijs van SFN  een factuur zullen 
ontvangen. Met SFN is de afspraak gemaakt dat de in rekening te brengen bedragen 
gebaseerd zijn op de normbedragen voor de exploitatiekosten overeenkomstig  de  
Verordening Huisvesting Onderwijs.  
De gemeente zal de kosten die door SFN aan de scholen voor primair onderwijs in 
rekening worden gebracht  integraal vergoeden. De scholen voor voortgezet 
onderwijs betalen voor het onderwijsgebruik een exploitatiekostenvergoeding uit 
eigen middelen. 

 
 Desgevraagd door Mw. A. de Jong wordt bevestigd dat Breukelen en Loenen op de 
oude voet verder gaan. Overigens maken ook de gymnastiekzaal in Tienhoven 
(Veenkluit) en de  gymnastiekzaal aan de Gaslaan  geen onderdeel uit van de 
overdracht aan  SFN. Dhr. K. van Kooten deelt mee dat over de overgang van het 
beheer naar SFN  binnenkort een informatiebijeenkomst komt voor directies en 
vakleerkrachten gymnastiek. 
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d. Inventarisatie medegebruik/verhuur schoolgebouwen 
Onlangs hebben alle besturen een brief ontvangen met het verzoek een opgave te 
doen van  medegebruik/verhuur van de bij hen in gebruik zijnde schoolgebouwen. 
Van een aantal scholen is  al een reactie ontvangen. Dhr. K. van Kooten vraagt 
nogmaals aandacht hiervoor om de formulieren z.s.m. in te vullen en in te dienen. 
 

3. Verslag van de vergadering van 27 juni 2012 
 
Over het verslag van 27 juni zijn geen opmerkingen en het verslag wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Ontwerp Programma & Overzicht Huisvesting Onderwijs 2013 Stichtse Vecht 
 

Het Programma omvat alle toe te kennen voorzieningen waarmee in 2012 een aanvang 
kan worden gemaakt. Op het overzicht zijn alle voorzieningen geplaatst waarvan de 
uitvoering niet in 2013 ter hand kan worden genomen of waarop één van de in de wet 
genoemde weigeringgronden van toepassing is.  
Mw. D. Lansberg voegt toe dat alles is gecommuniceerd met de schoolbesturen; alleen 
het overleg  met de  Klaroen (Tienhoven) moet nog een vervolg krijgen. Dit heeft te 
maken met de buitengebruikstelling van het Palet en de toekomst van het dorpshuis De 
Veenkluit. Binnenkort worden hier de puntjes op de i gezet. 
Mw. A. de Jong zegt vorig jaar een apart gesprek gehad te hebben over het Programma. 
Dhr. Van Kooten haakt hier op in en zegt dat  er vorig jaar  inderdaad apart is gesproken 
met name over de aanvragen van De Kameleon omdat hier specifieke afspraken over te 
maken waren. Zo nodig vindt  zo’n apart gesprek plaats. Voor de  onderhoudsaanvragen 
vindt altijd een bezoek op locatie plaats + een bouwkundige keuring. De rapportage 
daarvan wordt omstreeks juni voor een reactie  voorgelegd aan de schoolbesturen. 
 
De voorzitter constateert dat het Programma en het Overzicht kan worden vastgesteld. 
  
Het verslag van het overleg zal aan alle schoolbesturen worden toegezonden en worden 
gevoegd bij het voorstel aan de college tot vaststelling van het Programma en Overzicht 
Onderwijshuisvesting 2013. 
De besluitvorming over Programma en Overzicht wordt definitief na vaststelling van de 
gemeentebegroting 2013 Stichtse Vecht.  
Voor de bekostiging van de investeringen voor de Rientjes Mavo zal  de gemeenteraad 
haar goedkeuring moeten verlenen om kredieten beschikbaar te stellen. Het voorstel 
daartoe zal in december 2012 in de raad worden behandeld.   

 
5. Overheveling verantwoordelijkheid onderhoud en aanpassing schoolgebouw P.O. 

 
Zoals bekend is er een voorstel tot wetswijziging in voorbereiding om de 
verantwoordelijkheid voor de voorzieningen “aanpassing” en “onderhoud” in het Primair 
Onderwijs over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Dit zal gepaard 
gaan met een uitname uit het gemeentefonds en een verhoging van de vergoeding 
materiële instandhouding voor de schoolbesturen. De onderhandelingen over de hoogte 
daarvan zijn nog niet afgerond. Ook is er nog geen duidelijkheid over een eventuele 
overgangsregeling. Mw.  D. Lansberg voegt toe dat uit het Regeerakkoord blijkt dat de  
uitname uit het Gemeentefonds waarschijnlijk voor 2015  gaat gelden. In het 
regeerakkoord wordt het onderhoud voor scholen niet specifiek genoemd; de berichten 
van de VNG worden afgewacht.  
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Voor 2014 ( en waarschijnlijk dus 2015 ) moeten de schoolbesturen wel gewoon de 
aanvragen indienen bij de gemeente. Ook de beoordeling ligt  nog bij de gemeente; het is 
alleen de vraag of de gemeente dan nog bekostigt. 
 
Reacties: 
Dhr. A. van Leeuwen is aangenaam verrast door de 400 euro per leerling, die volgens 
zijn informatie vanuit het rijk naar de schoolbesturen zou gaan.  
De gemeente kent dit bedrag  en de onderbouwing daarvan niet.   
 
Aan de vertegenwoordiger van V.O. de Vechtstreek wordt gevraagd wat de ervaringen 
zijn in het voortgezet onderwijs met het zelf in beheer hebben van de gelden voor  
onderhoud. 
Dhr. R. van Leeuwen: De scholen moeten wel een goed onderhoudsplan maken om er 
voor te zorgen dat het geld gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Een goede 
planmatige inhoud aan onderhoud geven en ook gelden reserveren is belangrijk. 
Voordeel is wel dat geld in eigen beheer aan het schoolbestuur meer vrijheid geeft. Zelf 
kunnen kiezen is prettig. 
 
Dhr. B. van Benthem: Als je nu -als eenpitter- voor groot onderhoud staat dan voorzie ik 
problemen. 
 
Mw. M. Wildschut: Waar haal je als klein schoolbestuur de expertise vandaan? Dit is een 
kwestie van inkopen en uitbesteden. 

 
6. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 
 

Mw. A. de Jong heeft een vraag over het digitaal toezenden van het overzicht van de 
(voorlopige) leerlingaantallen van de basisscholen per  1 oktober 2012 zoals die door 
DUO  is verstrekt  en in de vergadering is uitgereikt.  
De gemeente geeft aan dat dit nog niet de definitieve  lijst is omdat in DUO nog niet  van 
alle scholen de teldatumgegevens vermeld staan van 1 oktober  2012; ook staat  de  
uitsplitsing van de leerlingaantallen over de dislocaties niet  in DUO.  De betreffende 
schoolbesturen wordt gevraagd de uitsplitsing in leerlingaantallen van de dislocaties aan 
te leveren.   
De complete versie wordt digitaal toegezonden. 

 
7. Sluiting 

 
Wethouder de Groene dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om  
17.45 uur. 

 
 
 
 
  


