AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot vaststellen van de Verordening
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
gemeente Aalten 2010

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Door de actualisatie van de Verordening 2006 wordt de onderliggende regelgeving voor het IHP
geactualiseerd en mogelijkheden geboden voor lokaal maatwerk in de onderwijshuisvesting. De
verordening is opgesteld conform het VNG-model van 2008 inclusief de wijziging van 2010.

Aanleiding tot het voorstel
Vanaf 1997 ligt de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het Primair Onderwijs, het
[Voortgezet] Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs bij de gemeenten. De kaders voor de
onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in wet- en regelgeving (WPO, WEC, WVO) en
uitvoeringsbesluiten) en op gemeentelijk niveau vertaald in de Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs. In deze Verordening is de gemeentelijke zorgplicht op het terrein van de
onderwijshuisvesting nader uitgewerkt.
Regelmatig komt de VNG met voorstellen de Verordening te actualiseren aan onderwijskundige en/of
maatschappelijke ontwikkelingen. De huidige Verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op
16 mei 2006 en dient op onderdelen te worden geactualiseerd.
De nu voorliggende Verordening 2010 sluit geheel aan bij de laatste Modelverordening van de VNG
inclusief de technische wijzigingen welke in 2010 zijn gepresenteerd.

Inhoudelijke toelichting
De belangrijkste wijzigingen/aanvullingen op de Verordening 2006 hebben betrekking op de volgende
onderdelen:
1. Vereenvoudiging ruimtebehoefte Primair Onderwijs:
Van een genormeerde systematiek per groep, geldt vanaf 2009 een systematiek gekoppeld aan
het feitelijk aantal leerlingen:
*vaste voet aan oppervlakte per schoolorganisatie van 200 m2;
*variabel per leerling 5,03 m2;
*geen aanvulling meer met een kleine scholentoeslag.
Het uitgangspunt van de vereenvoudiging op macroniveau is ruimtelijke neutraliteit. Voor de lokale
consequenties op schoolniveau verwijzen wij naar de bijgevoegde bijlage Vergelijking
ruimtebehoefte basisonderwijs oude en nieuwe systematiek basisonderwijs van 15 juni 2010.
-Drempel bij toekenning basisonderwijs:
*permanente uitbreiding:
55 m2 bvo voor tenminste 15 jaar blijvend gebruik;
*tijdelijke uitbreiding:
40 m2 bvo voor tenminste 4 jaar blijvend gebruik;
De verordening dient als wettelijk kader en 'onderlegger' voor het geldende Integraal Huisvestings
Plan. De nieuwe verordening heeft geen consequenties voor het geldende IHP.
2. Ruimtebehoefte gewichtenregeling:
Omdat de achterliggende achterstandsproblematiek toch een meer structureel karakter heeft dan
tot nu toe is aangenomen, kunnen de aanvullende ruimteconsequenties (uiteraard binnen de
kaders van de Verordening) ook een permanente ruimtebehoefte opleveren; dit in tegenstelling tot
de huidige regelgeving, waarin de gewichtenregeling alleen maar een tijdelijke ruimtebehoefte
oplevert;
3. Onderwijsleerpakket en meubilair: Deze onderdelen zijn samengevoegd ;
4. Speellokaal regulier basisonderwijs:
In het nieuwe ruimtebehoeftemodel is voor het reguliere basisonderwijs niets meer vastgelegd over
speellokalen: het is aan de onderwijsorganisatie zelf om hierin (binnen de totaal beschikbare bvo)
keuzes te maken. Aan 4 en 5-jarigen moet overigens wel de mogelijkheid voor spelen en
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bewegingsonderwijs worden geboden.
5. Onderwijskundige vernieuwing Basisonderwijs: de mogelijkheid voor het realiseren van
onderwijskundige vernieuwing in het basisonderwijs blijft gehandhaafd, dit uiteraard binnen de
criteria van de Verordening;
6.Indexering normbedragen: de normbedragen vanuit Bijlage IV zijn geïndexeerd naar 2009. Jaarlijks
wordt door het Ministerie de indexcijfers vastgesteld;
De nu voorliggende Verordening 2010 sluit geheel aan bij de laatste Modelverordening van de VNG
inclusief de technische wijzigingen welke in 2010 zijn gepresenteerd.

Relatie met bestaand beleid c.a.
n.v.t.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Voorafgaand aan de vaststelling/wijziging/aanpassing etc. van de Verordening dient OOGO (Op
Overeenstemming Gericht Overleg met het lokale onderwijsveld) te worden gevoerd. Aangezien de
geacualiseerde verordening geen directe consequenties heeft , hebben de schoolbesturen unaniem
ingestemd met de geactualiseerde Verordening 2010, inclusief de bijlagen.

Tijdspad
RTG: 5 oktober 2010;
Raad: 19 oktober 2010;
Ingangsdatum: 1 november 2010.
Financiële consequenties
Aangezien geen sprake is van rechtstreekse gevolgen voor het IHP, is geen sprake van financiële
consequenties.

Aalten, 7 september 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

overwegende dat het noodzakelijk is de toekenning van voorzieningen in de huisvesting voor het
basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs bij verordening te
regelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2010;
gezien het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de
bevoegde gezagsorganen;
gelet op het bepaalde in artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 100 van de Wet op de
expertisecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs;

BESLUIT:

1. vast te stellen de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Aalten 2010;
2. de verordening treedt in werking per 1 november 2010.
3. in te trekken de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Aalten 2006,
vastgesteld bij raadsbesluit van 16 mei 2006;

AALTEN, 19 oktober 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

