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Aanwezig: Schoolbesturen: 

 Mw. A. de Jong (Scholenstichting Pastoor Ariëns) 
 Dhr. H. Vreeken (Scholenstichting Pastoor Ariëns) 
 Dhr. W. van den Hemel ( Wereldkidz)  
 Dhr. M. Staats (Jenaplan Stichtse Vecht) 
 Mw. C. Jager (Willibrord Stichting / BCOU) 
 Dhr. T. Smaling (de Wegwijzer) 
 Dhr. M. van Riel, (SKSWW) 

 
 Gemeente Stichtse Vecht: Wim Luigjes en Kees van Kooten. (SV) 
 
Agendapunt  
 

Verslag / afspraken  Actie door: 

1. Procedure 
Conceptverordening 
huisvesting onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorstellen voor de conceptverordening  zijn 
samen met de gemeente Weesp en Wijdemeren 
gemaakt. 
Uitgangspunt is overname van de 
modelverordening die door de VNG is aangeleverd. 
Op enkele punten is  historisch “eigen” beleid van 
de gemeente in het concept verwerkt. 
Op een aantal punten biedt de modelverordening 
keuzemomenten. 
 
Formele bespreking van de concept Verordening is 
gepland voor een OOGO vergadering op 28 
oktober a.s. 
 
Dit vooroverleg is bedoeld om in te gaan op vragen 
van de schoolbesturen op het punt van de keuzes 
die de gemeente gemaakt heeft in de 
conceptverordening. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inhoud concept 
verordening (algemeen)  
 

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een 
onderwijshuisvestingsbeleid. 
Vanuit de schoolbesturen wordt gevraagd in 
hoeverre de voorliggende verordening ruimte laat 
voor toekomstig beleid. 
De volgende onderwerpen / thema’s worden 
daarbij genoemd : 
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid  KDV, 

gemeente, schoolbestuur) voor adequate 
huisvesting 0-12 jarigen / IKC vorming 

• Omgaan met leegstand in scholen 
• Levensduurverlengende renovatie versus 

vervangende nieuwbouw 
• Wanneer nieuwbouw? 
• Normbedragen versus werkelijke kosten 
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De gemeente licht toe dat als nieuw beleid om een 
vertaling naar de Verordening vraagt dit in een 
aangepaste verordening vastgelegd kan worden. 
 
Toegezegd wordt dat deze algemene kanttekening 
in de voorstellen tot vaststelling van de verordening 
wordt meegenomen. 
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3. Inhoud concept 
verordening 
 ( artikelsgewijs)  
 

Bij het artikelsgewijs doorlopen van de 
verordening wordt stilgestaan bij de 
keuzemomenten die in de modelverordening 
zijn aangegeven. 
- Verwijsafstand bij leegstand 
- Termijn voor schoolbestuur om te reageren 

op verslag (art. 13, 2e lid) Nu aangepast 
van twee weken naar drie weken.  

- Al dan niet opnemen van data in artikel 29. 
De tekst uit de thans nog geldende 
verordening is nu overgenomen, Hierin 
staan data vermeld.  

 
Daarnaast worden enkele gehandhaafde 
afwijkingen van de modelverordening 
benoemd: 
- Termijnbepalingen indiening aanvragen 
- Basis voor vaststelling urennorm 

gymnastiekonderwijs 
- Vergoeding bij medegebruik indien scholen 

niet tot overeenstemming komen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Overigen 
 

- De bij de gemeente beschikbare 
onderhoudsplanningen van schoolgebouwen 
worden deze maand aan de schoolbesturen 
beschikbaar gesteld. 

- De gemeente gaat op korte termijn aandacht 
besteden aan de gevolgen van de 
wetswijziging voor de afspraken tussen 
gemeenten en schoolbesturen bij complexen 
waarbij het eigendom (nog) bij de gemeente 
ligt en de gemeente een rol speelt bij beheer 
en onderhoud van het complex. 
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