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vragen VVD fractie over Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs

Door de raadsfractie van de VVD is onder de kop ‘Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs’ op 7 mei 2015 een aantal vragen gesteld. De vragen plus de inleiding zijn
hieronder cursief weergegeven. Per vraag wordt vervolgens op het antwoord ingegaan.
De laatste jaren zijn er diverse raadsbesluiten genomen op basis van de vigerende
verordening of soms (deels) in afwijking daarvan met betrekking tot te bouwen scholen voor
het primair onderwijs. Daarbij denken wij in het bijzonder aan Renkum-Heelsum en
Doorwerth. Juist in de situatie waarin bewust is afgeweken van normvergoedingen, zoals
geldt voor de scholen aan de Bram Streeflandweg (en nu dus 3B4) lijkt de aanvaarding van
de nu voorliggende verordening gevolgen te hebben voor eventuele vergoedingen.
1. Kunt u aangeven of er voor die scholen, waarvoor besluitvorming heeft plaatsgehad,
maar nog geen (onomkeerbare) stappen gezet zijn de vaststelling van deze nieuwe
verordening gevolgen heeft?
De tot op heden genomen Raadsbesluiten voor Renkum-Heelsum en Doorwerth
betreffen kredietreserveringen op basis van het Integraal Huisvestingplan (IHP). Voor een
schoolbestuur heeft het IHP geen status in de zin van de wet; een IHP is een ruimtelijk en
financieel planningsinstrument voor de gemeente waaraan een schoolbestuur geen
formele rechten kan ontlenen. Voor een schoolbestuur is bepalend de besluitvorming
van de gemeente op een aanvraag voor een voorziening onderwijshuisvesting. Voor
Renkum-Heelsum (scholen: Dr. Albert Schweitzer, JP Thijsse, Vita Vera en Don Bosco) zijn
dit jaar huisvestingsaanvragen ingediend, voor Doorwerth is nog geen
huisvestingsaanvraag ingediend. Besluitvorming op deze aanvragen (Renkum-Heelsum)
dient voor 31/12/2015 plaats te vinden. Dit is een collegebevoegdheid echter omdat het
hier om nieuwbouw gaat is er door de raad een amendement aangenomen (december
2012) die zegt dat alvorens te komen tot uitvoering van het IHP per school/scenario de
voorstellen ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Aangezien dat voor
Renkum-Heelsum en Doorwerth nog plaats moet vinden heeft er nog geen
onomkeerbare besluitvorming plaatsgevonden.
Ten aanzien van de bekostiging geldt dat de gemeente in beginsel dient te handelen naar
haar verordening en scholen op dat punt op gelijke wijze dient te behandelen. De nieuwe
verordening gaat qua bekostiging door op de lijn van de vigerende. Indien de gemeente
een bovennormatief budget uittrekt voor nieuwbouw na besluitvorming daartoe
(=budgetrecht Raad) is dat niet onrechtmatig; immers de gemeente investeert in een
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huisvestingsvoorziening waarvoor zij een zorgplicht heeft. De gemeente kan hierop wel
worden aangesproken door een ander school die in een gelijke situatie verkeert (lees: die
ook recht heeft op vervangende nieuwbouw) en ook aanspraak wil maken op een
bovennormatief budget.
2. Zo ja, dan ontvangen wij van u graag een overzicht van die scholen waarvoor dit geldt
alsmede een raming van de mogelijke budgettaire gevolgen.
Op dit moment zijn er geen andere scholen waarvoor vervangende nieuwbouw aan de
orde is of waarvoor een aanvraag voor vervangende nieuwbouw wordt verwacht.

Onderwerp

vragen VVD fractie over Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Datum

11 mei 2015

Kenmerk

Pagina

2 van 2

