
 

  
         Bijlage 2 

 
Verslag van het bestuurlijk overleg onderwijshuisvesting 
 ( OOGO)   Stichtse Vecht 
Tijd:  woensdag 27 juni 2012, 17.15 uur 
Locatie: trouwzaal Boom en Bosch Breukelen. 
 
Aanwezig : Namens de schoolbesturen:  

 mw. A. de Jong  ( Pastoor Ariëns Stichting) 
 dhr. Van den Beld ( Stichting Gewoon Speciaal) 
 Mw. M. Vinkenburg ( S.K.S.W.W.) 
 Dhr. A. van Leeuwen ( Vechtstreek en Venen) 
 Dhr. L. de Wit ( Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland) 
 Dhr. T. Havinga en de heer R. van Leeuwen( Stichting VO de Vechtstreek) 
 Dhr. A. Verweij ( Educatis) 
 Mevr. M. van Kronenburg( Villa Primair)  

 
             Namens gemeente Stichtse Vecht:  

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

gemeente Stichtse Vecht). 
 

Afwezig (met kennisgeving) 
Mevrouw  Schenk ( CSV Ridderhof) 
  

 
 
1. Opening 
 

Wethouder de Groene opent de vergadering. Er is een  bericht van verhindering 
ontvangen ( zie hier boven). 
  

2. Mededelingen 
 
• Inventarisatie medegebruik/verhuur schoolgebouwen 

 De heer van Kooten deelt mee dat er binnenkort een brief zal uitgaan naar de 
schoolbesturen met de vraag een opgave te doen van het medegebruik en verhuur 
van de schoolgebouwen en de eventuele overeenkomsten die hier aan ten grondslag 
liggen. Om een volledig zicht te krijgen worden gegevens van alle verhuur/ 
medegebruik, ook de “kleintjes” gevraagd.  
 

3.  Concept-Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht. 
 
Naar aanleiding van de voorliggende conceptverordening en toelichting worden de 
volgende opmerkingen gemaakt/vragen gesteld. 
 
Leon de Wit geeft aan dat de norm van 8 % van de uitvoeringskosten voor de vergoeding 
van technische begeleiding te krap is. Hij begrijpt dat dit de norm is die de VNG stelt 
maar zijn ervaring is dat deze kosten altijd hoger zijn( 12 a 15 %)  en dat dit ten koste van 
het bouwbudget en dus de kwaliteit van het gebouw gaat. 
 
 
 

Blz - 1 -                                                                                 Verslag van het bestuurlijk overleg onderwijs d.d. 10 november 2011 
 



 

Blz - 2 -                                                                                 Verslag van het bestuurlijk overleg onderwijs d.d. 10 november 2011 
 

 
 
 

Mevrouw Vinkenburg en anderen hebben bezwaar tegen het niet ( meer) opnemen van 
de vervanging van inbraak en alarminstallaties als voorziening in de verordening. 
Men is van mening dat het zonde is van de tot nu toe gedane investeringen om de 
vervanging niet meer te vergoeden 
In Maarssen is onlangs een investering gedaan door de gemeente in  
brandmeldinstallaties in de scholen in het kader van het verkrijgen van 
gebruiksvergunningen. In  voormalig Breukelen is dit rond 2000 ook gedaan. Bovendien 
is in alle scholen in het voormalige Breukelen  ook door de gemeente geïnvesteerd in 
inbraakalarminstallaties omdat in het geval een school een gecertificeerde 
inbraakinstallatie heeft er een korting op het eigen risico bij inbraak werd gegeven. In dat 
kader was de vervanging van inbraakalarminstallaties ook als voorziening opgenomen in 
de Breukelse verordening.  In de huidige verzekeringspolis die voor de hele Stichtse 
Vecht geldt is deze voorwaarde niet opgenomen. Reden ondermeer waarom deze 
voorziening is geschrapt in de nieuwe verordening.  
Afgesproken wordt dat zal worden nagegaan wat hierover in het verleden in Maarssen is 
afgesproken.  
 
Voor de details van het beleid ten aanzien van de overige “wensen van de 
schoolbesturen “( ondermeer buitenriolering, asbestverwijdering) wordt verwezen naar de 
meegezonden bijlage ( deze wordt hierbij nogmaals meegezonden) 
 
De heer van Leeuwen vraagt of de verwijsafstand van 2000 meter hemelsbreed voor 
gebruik van leegstand daadwerkelijk zal worden gehanteerd. De heer de Groene stelt dat 
dit in theorie zo zal worden gehanteerd. 
 
Tot slot wordt door de heer de Wit en de heer Havinga gevraagd waarom de regels ten 
aanzien van het aanleveren van meerdere offertes bij onderhoudsvoorzieningen zo zijn 
bepaald ( d.w.z. boven de € 10.000 2 offertes, boven de € 25.000 3 offertes). De heer de 
Wit is van mening dat de grens van € 10.000,-- te laag is.  Hij vindt dat het aan de school 
kan worden overgelaten om een kwalitatief en prijstechnisch verantwoorde keus te 
maken.  Men is van mening dat de regels uit het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de 
gemeente voldoende  zijn.  Mevrouw Lansberg geeft aan dat het voor het bepalen van de 
uiteindelijke op feitelijke kosten gebaseerde vergoeding belangrijk is om een 
concurrerende prijs te hebben. Afgesproken wordt dat één en ander nog nader zal 
worden uitgewerkt en overwogen.    
 
Concept-beleidsregel gymnastiekonderwijs basisonderwijs 
   Als basis voor een duidelijke  én reële norm voor de toewijzing  van gymnastiekuren 
aan de basisscholen is in de concept beleidsregel gekozen voor de groepsindeling 
gebaseerd op het formatieplan. Inzet is dat elke groep leerlingen van 6 jaar of ouder 2 
maal per week gym heeft( 1,5 klokuur). De aanwezigen melden dat het formatieplan 
geen uitsluitsel geeft over de groepsindeling en dat dit dus niet de goede “term” is. 
Kleinere scholen hebben vaak combinatiegroepen, gelden die dan als twee groepen? Het 
gaat om de eenheid waar 1 fte leerkracht voor staat.  Gezocht zal worden naar  een term 
die de lading dekt. 
 

4. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 
Er komt verder niets ter tafel.  
 

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