
 

 

Verslag van het bestuurlijk overleg onderwijshuisvesting (OOGO) 
Stichtse Vecht 
 
Tijd: dinsdag 28 oktober 2014, 16.30 uur 
Locatie: kamer 0.8 Breukelen 
 
Aanwezig: Namens de schoolbesturen:  

 Mw. Mw. M. van den Kroonenberg (Villa Primair) 
 Mw. N. Deelen - Geuze (Vechtstreek en Venen) 
 Dhr. M. Staats (Jenaplan Stichtse Vecht) 
 Dhr. J. Molenaar (Willibrord stichting) 
 Dhr. M. van Riel (SKSWW) 

 
Namens gemeente Stichtse Vecht:  
 Dhr. P. de Groene (wethouder),  
 Dhr. W. Luigjes, dhr. K. van Kooten (adviseurs afdeling Ontwikkeling 

gemeente Stichtse Vecht). 
 
Afwezig (met kennisgeving): 

 Mw. A. de Jong (Pastoor Ariëns Stichting) 
 Dhr. F. Meeuwes (Gewoon Speciaal) 
 Dhr. J.T. Havinga (V.O. De Vechtstreek)  

 
Afwezig: 

 Monton 
 Wereldkidz 
 De Regenboog 
 De Wegwijzer 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Wethouder de Groene opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn een aantal berichten van verhindering ontvangen ( zie hierboven). 
 

3. Verslag van de bijeenkomst van 7 oktober 2014  
Over het verslag zijn geen opmerkingen en het verslag wordt zonder wijzigingen 
vastgesteld.  
 

4. Ontwerp Programma & Overzicht Huisvesting Onderwijs 2014 Stichtse Vecht 
Gelet op de wijziging van de verantwoordelijkheden van het onderhoud van en de 
aanpassingen aan de schoolgebouwen heeft het programma huisvesting onderwijs 
aanmerkelijk mindere omvang dan voorgaande jaren.  
  
Vanuit de andere schoolbesturen zijn er geen opmerkingen over de stukken. 
 
De voorzitter constateert dat het Programma en het Overzicht  Huisvesting Onderwijs 
2015 aan het college ter definitieve vaststelling kan worden aangeboden. 
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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 2015. 
 

5. Actualiseren Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
De schoolbesturen spreken hun dank uit voor het gehouden vooroverleg over de 
actualisering van de verordening. In dit overleg is duidelijk aangegeven dat er nu sprake 
is van een formele aanpassing op basis van de gewijzigde wetgeving. In de loop van 
2015 gaan de schoolbesturen en gemeente met elkaar in overleg over het beleidskader 
onderwijshuisvesting. Indien het naar aanleiding van dit kader noodzakelijk is de 
verordening weer aan te passen, dan zal dit gebeuren.    
 
In het 5e lid van artikel 27 van de verordening is aangegeven dat het college nadere 
regels kan stellen ten  behoeve van de verhuur. Hierbij kan gedacht worden aan een 
bepaling dat de huurovereenkomst zodanig opgesteld moet zijn dat de huurder direct 
plaats moet maken indien de verhuurde ruimte noodzakelijk is ten behoeve van 
onderwijs. Indien de gemeente ook een bedrag voor de verhuur in rekening wil brengen 
zal men zich uiteraard houden aan de geldende jurisprudentie over dit onderwerp.  
Vanuit de scholen wordt gevraagd of men een richtlijn kan geven voor een bedrag dat 
scholen kunnen vragen. Met een richtlijn kan er een gelijkluidend tarief worden 
gehanteerd. Aangegeven wordt dat dit wellicht een onderwerp kan zijn dat wordt 
meegenomen in het op te stellen beleidskader onderwijshuisvesting.  
 
Naar aanleiding van dit onderwerp geven de schoolbesturen aan dat zij graag op korte 
termijn een gesprek willen over de consequenties van de wijzigingen vanaf 1 januari 
2015 op de lopende afspraken over het beheer en financiën van de multifunctionele 
accommodaties/samenwoonscholen. Binnen de gemeente zijn afdelingen met elkaar in 
overleg om de consequenties en aanpassingen van de overeenkomsten in beeld te 
brengen. Zodra er meer duidelijkheid is worden de schoolbesturen hierbij betrokken.  
 

6. Leerlingenprognoses 
De nieuwe leerlingenprognose is ter kennisname toegezonden naar de schoolbesturen.  
De prognose zal ook nog worden toegezonden naar de andere LEA partners.  
De heer Van Kooten licht de resultaten van de prognose op een aantal onderdelen toe.  
 

7. Rondvraag 
Op de vraag van mevrouw Deelen Geuze of het passend onderwijs in de gemeente als 
argument wordt gebruikt om aanvragen voor leerlingenvervoer af te wijzen, wordt 
geantwoord dat dit niet het geval is. Het leerlingenvervoer wordt door de gemeente 
georganiseerd samen met de gemeente Ronde Venen. Onlangs is er een nieuwe 
verordening vastgesteld, hierin is het passend onderwijs niet als afwijzingsargument 
opgenomen.   
 

8. Sluiting 
Wethouder de Groene dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 
om 17.15 uur. 
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