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Overwegingen ten aanzien van wensen schoolbesturen 
 
 
vervanging buitenzonwering 
Buitenzonwering is geen voorziening die volgens de verordening voor bekostiging door de gemeente 
in aanmerking komt. Dit is zo vastgelegd in de z.g. kruisjeslijst behorend bij de modelverordening 
waarin per voorziening is aangegeven of de school hiervoor in haar rijksvergoeding geld krijgt ofwel 
het bij de gemeente kan aanvragen. Buitenzonwering is in het kader van de regeling binnenmilieu 
waarin de afspraken over de verdeling van kosten voor rekening van het schoolbestuur en voor 
rekening van gemeente zijn vastgelegd  ook expliciet benoemd als behorende bij 
verantwoordelijkheid schoolbestuur. Vervanging buitenzonwering wordt dus niet opgenomen als 
voorziening. 
 
aanleg/vervanging van inbraakalarm en brandmeldinstallaties  
 
Inbraakalarm 
Vervanging van inbraakalarm was in Breukelen in de verordening opgenomen als voorziening die 
kon worden aangevraagd bij de gemeente. Dit omdat de toenmalige verzekering een korting op het 
eigen risico bij inbraak gaf als er een gecertificeerde inbraakinstallatie aanwezig was. Deze regeling 
is met de huidige verzekeraar niet overeengekomen zodat wij als gemeente geen direct belang meer 
hebben bij gecertificeerde inbraakbeveiliging installaties.`Dit zal dus ook niet meer worden 
opgenomen als voorziening. 
 
Brandmeldinstallaties 
In de voormalige gemeente Maarssen zijn in 2010 alle scholen op kosten van de gemeente voorzien 
van Brandmeldinstallaties ( BMI’s ) voorzover vereist met doormelding. Dit is gebeurt in het kader 
van de verlening van gebruiksvergunningen door de Brandweer. In Breukelen is er rond 1998 een 
dergelijke investering in de schoolgebouwen gedaan in hetzelfde kader.  
Alle scholen voldoen nu aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.  
De  huidige verzekering stelt geen aanvullende eisen aan  brandmeld/ ontruimingsinstallaties. 
De ontruimingsinstallaties in Breukelen zijn  mogelijk binnenkort aan vervanging toe.   
Die in Maarssen op z’n vroegst in 2018.  
 
Beleid 
De scholen ontvangen in hun vergoeding materiële instandhouding van het rijk gelden voor 
vervanging van deze installaties. Op grond van de regelgeving hoort de bekostiging hiervan dus tot 
de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. 
Indien op grond van gewijzigde wet en regelgeving( veranderingen in het bouwbesluit) 
 vervanging /aanleg van deze installaties is vereist dan komt dit ingevolge de verordening voor het 
P.O.  in aanmerking voor vergoeding door de gemeente. In het geval er vanwege eisen van de 
verzekering aanpassingen /vervangingen van brand en inbraak installaties moet worden gedaan kan 
worden overwogen of de investering opweegt tegen de te verkrijgen premiereductie. 
   
 asbestverwijdering, 
De lijn  ten aanzien van de kosten van verwijdering van asbest die in de voormalige gemeenten 
gevolgd werd is dat wanneer als gevolg van verbouwing, onderhoud of uitbreiding asbest verwijderd 
moet worden, de kosten hiervan worden meegenomen in de  vergoeding van de toegekende 
voorziening, of vergoed  als kosten  herstel constructiefout. Kosten voor het maken van een 
asbestinventarisatie komen voor rekening van het schoolbestuur.  
Deze lijn wordt voortgezet. 



 
 
Toiletten voor minder validen 
In de verordening is een verantwoordelijkheidsverdeling gemaakt van de kosten van voorzieningen 
die nodig zijn voor het toegankelijk maken van gebouw en terrein voor mindervaliden. Miva-toiletten 
zijn daarbij expliciet benoemd als  verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Wij zien geen reden 
hierin ander beleid te voeren.  
 
Riolering  
Vervanging en reparatie van riolering is een vaak terugkerende aanvraag. Binnenriolering is  
( op basis van binnen/buitenkant principe) des schools, buitenriolering voor kosten gemeente. Om te 
onderzoeken waar het probleem precies zit  en wat de oorzaak is, is vaak een camera-inspectie 
noodzakelijk( tekeningen van het rioolstelsel blijken vaak niet voorhanden) De vraag is dan wie die 
inspectie betaald. Wij volgen de volgende lijn : camera-inspectie wordt uitgevoerd op kosten van de 
school,  bij toekenning van de voorziening, danwel bij de constatering op basis van de inspectie dat 
het probleem in het “openbare “deel van het rioolstelsel zit, worden de kosten van camera-inspectie 
voor vergoeding door de gemeente in aanmerking gebracht.  
Ontstopping /doorspuiten van het riool is voor kosten van de school.  
Vervanging van riolering bij breuk en/of  verzakking (tegenschot)  is voor rekening van de gemeente. 
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