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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
Op 1 januari 2013 dient  al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. Onderstaand treft u een 
voorstel aan om regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting te harmoniseren waardoor per 1 
november 2012 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving zal gelden. Het voorstel 
voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan van Aanpak 
Harmonisatie. 
 
Bijlagen 
- Bijlage 1: Verschillenlijst verordeningen Breukelen, Loenen, Maarssen en modelverordening VNG 
- Bijlage 2: Verslag vergadering met de schoolbesturen 27 juni 2012 
- Bijlage 3: Overwegingen ten aanzien van wensen schoolbesturen 
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Inleiding 
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting. De uitvoering hiervan 
gebeurt op basis van een verordening. De verordeningen die de drie voormalige gemeenten hanteerden 
dienen te worden geharmoniseerd. Alledrie de verordeningen waren gebaseerd op de modelverordening 
van de VNG maar verschilden op een paar punten.  
In de geharmoniseerde verordening zijn ook de voorstellen tot wijziging van de VNG modelverordening uit 
2010 verwerkt en zijn op  basis van jurisprudentie en actualiteit nog een aantal zaken toegevoegd. 
Tenslotte is de verordening met het oog op de rechtmatige toepassing op onderdelen aangepast ten 
opzichte van de modelverordening.. 
De conceptverordening is besproken met de schoolbesturen. Deze hebben hiermee in grote lijnen 
ingestemd. 
De geharmoniseerde verordening treft u hierbij aan.  In verband met de harmonisatie van belang zijnde 
passages zijn geel gemarkeerd. Bijgevoegd is ook een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de 
oude verordeningen en de modelverordening van de VNG .  
Hieronder wordt ingegaan op de meest belangrijke wijzigingen/aanvullingen. 
 
Argumenten 
1.1 .Termijnen en bepalingen zijn aangepast/opgenomen om de verordening rechtmatig te kunnen 
uitvoeren en onnodige administratieve belasting te voorkomen. 
 
Het is van belang dat de bepalingen en termijnen die in de verordening genoemd worden aansluiten bij de 
praktijk zodat de uitvoering rechtmatig kan gebeuren en administratieve belasting van schoolbesturen en 
gemeente wordt voorkomen. In de Breukelse verordening was hiertoe al het één en ander gewijzigd ten 
opzichte van de modelverordening. Wij hebben deze “rechtmatigheidstoets” nogmaals uitgevoerd en 
enkele wijzigingen aangebracht. De aanpassingen liggen met name in termijnen  die ruimer zijn gemaakt  
en het benoemen van uitzonderingen die hierop gemaakt kunnen worden.  
Met name wijzen wij u op artikel 39 waarin het college de bevoegdheid krijgt  onder bepaalde 
voorwaarden af te wijken van bepalingen en om te beslissen  in gevallen waarin de verordening niet 
voorziet. Hierin is ondermeer opgenomen de mogelijkheid om aanvragen die ( ruim) na 1 februari worden 
gedaan en niet spoedeisend zijn in de zin van de verordening maar waarvan uitvoering in het 
eerstvolgende kalenderjaar noodzakelijk is, op te nemen in de lopende procedure voor het actuele 
programmajaar.  
 
1.2. De verwijsafstand wordt gesteld op 2000 meter hemelsbreed  
 
In Bijlage I van de Verordening zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de mogelijkheid tot het 
verwijzen naar leegstand in andere scholen indien een school ruimtegebrek heeft. 
In de modelverordening van de VNG  en in de verordening van Maarssen en Loenen was de 
verwijsafstand 2000 meter hemelsbreed, in de Breukelse verordening was dit  1500 meter. In de 
geharmoniseerde verordening is deze op  2000 meter gesteld.   
In de Breukelse verordening staat voorts een passage waarin de verwijzing naar leegstand beperkt wordt 
naar leegstand bij een school die onder hetzelfde bestuur staat. Deze bepaling is geschrapt omdat dit een 
te grote beperking geeft aan de mogelijkheden voor efficiënt ruimtegebruik. 
 
1.3. Bij de uitvoering van de voorzieningen door de schoolbesturen wordt het  gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid  van toepassing verklaard. 
 
In 2010 heeft de VNG een wijzigingsvoorstel op de modelverordening opgesteld. Deze bestaat voor het 
grootste gedeelte uit niet- inhoudelijke  tekstuele aanpassingen, die wij zondermeer hebben 
overgenomen.  
Aandacht vragen wij voor  de  bepalingen  ten aanzien van het overleg over de uitvoering van de 
voorzieningen. De VNG stelt voor om hierin op te nemen dat voor de wijze van aanbesteding als 
uitgangspunt geldt dat de richtlijnen zoals vastgelegd in het gemeentelijke aanbestedingsbeleid van 
toepassing zijn. Wij willen dit voorstel overnemen. 
Het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid  Stichtse Vecht  gaat uit van meervoudig onderhands 
aanbesteden bij een bedrag tussen de € 25.000,-- en de € 250.000,-- en een enkelvoudige onderhandse 
aanbesteding voor werken onder de € 25.000,--. Voor werken boven de € 250.000,-- moet openbaar 
worden aanbesteed.  
In de verordening onderwijshuisvesting is een onderscheid tussen voorzieningen die op basis van 
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feitelijke kosten worden vergoed ( met name onderhoudsvoorzieningen) en voorzieningen die op basis  
van normbedragen worden vergoed ( nieuwbouw, uitbreiding ,eerste inrichting c.a.). 
De huidige praktijk  is dat wij voor de bepaling van de hoogte van de  vergoeding voor  
onderhoudsvoorzieningen twee offertes vragen als de geraamde kosten boven de € 10.000,-- zijn  en  drie 
offertes voor voorzieningen boven de € 25.000,--. Voor de voorzieningen die op basis van normbedragen 
worden vergoed wordt een globale toetsing van de begroting gedaan en geen eisen gesteld aan de wijze 
van aanbesteding. 
Wij stellen voor om het gemeentelijk aanbestedingsbeleid op alle voorzieningen  van toepassing te 
verklaren met dien verstande dat  voor onderhoudsvoorzieningen tussen de € 10.000,-- en € 25.000,-- ook 
twee offertes worden gevraagd. Dit met het  oog op voldoende scherpe prijsstelling en de mogelijkheid  
een goede beoordeling van de prijs te kunnen maken.. 
 
1.4.De door de schoolbesturen gewenste aanpassingen( verruimingen) van de verordening zullen  niet 
worden gehonoreerd 
 
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen schoolbestuur en gemeente voor de bekostiging van 
voorzieningen is grofweg ingedeeld volgens het binnen/buitenkant principe. Dit is vastgelegd in de z.g. 
“kruisjeslijst” behorend bij de modelverordening waarin per voorziening is aangegeven of de school 
hiervoor een rijksvergoeding krijgt  of dat het een voorziening is die de gemeente bekostigd. 
Regelmatig zijn er discussies over bepaalde voorzieningen waarvan de besturen vinden dat de kosten 
ervan door de gemeente zouden moeten worden gedragen. Ook in de  periode kort voor de herindeling 
zijn in het overleg met de schoolbesturen een aantal wensen tot aanpassing van de verordening naar 
voren gebracht door de besturen. Hierover is toen afgesproken dat deze zouden worden meegenomen bij 
de afwegingen bij de harmonisatie van de verordeningen in het kader van de herindeling. 
Wij hebben deze wensen afgewogen en  er zullen geen extra voorzieningen  worden opgenomen in de 
Verordening. Wel worden een aantal  “grijze gebieden” verhelderd. In bijlage 3 treft u hierover een nadere  
toelichting aan. 
 
1.5. Technische begeleiding bij de uitvoering van onderhoudsvoorzieningen vergoeden op basis van 
feitelijke kosten tot maximaal 8 % van de uitvoeringskosten. 
 
In 2008 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de vergoeding van kosten van technische 
begeleiding bij de uitvoering van onderhoudsvoorzieningen in het kader van onderwijshuisvesting. De 
strekking van deze uitspraak was dat deze kosten behoren bij de uitvoering en dus voor vergoeding in 
aanmerking komen. Hierover was in geen van de drie gemeenten al een beleidslijn afgesproken. Het 
advies van de VNG is om dit op te nemen in de verordening. Wij stellen voor om de te vergoeden kosten 
van technische begeleiding te vergoeden tot een maximum van  8 % van de uitvoeringskosten. Per geval 
zal  afhankelijk van de omvang of complexiteit van de voorziening, een redelijk bedrag  worden bepaald. 
In artikel 4 lid 4 van de verordening is deze bepaling opgenomen. 
 
1.6.Er heeft op overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen 
 
 Bij wijziging van de verordening zijn wij  verplicht op overeenstemming gericht overleg  ( OOGO) te 
voeren met de schoolbesturen. Dit overleg heeft 27 juni 2012 plaatsgevonden. Het verslag hiervan treft u 
hierbij aan. Er zijn enige opmerkingen gemaakt door de schoolbesturen. De belangrijkste hiervan betrof 
het niet ( meer) opnemen van de vervanging van brand en inbraak alarminstallaties. Hiertegen had men 
bezwaar. Er  zijn hierin  in het verleden zowel in Maarssen als in Breukelen eenmalig investeringen 
gedaan in het kader van verlening van gebruiksvergunningen door de Brandweer Regio Utrecht c.q.  
verzekeringseisen. Scholen ontvangen in hun rijksvergoeding gelden voor vervanging van dergelijke 
installaties. Er is dan ook geen reden om deze voorziening als gemeente te bekostigen. Indien vervanging 
van deze  installaties  een  vereiste is op grond van nieuwe wet en regelgeving komt dit wel voor 
bekostiging in aanmerking. Wij verwijzen u naar bijlage 3 voor een nadere toelichting.  
 
24 juli 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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