
POLITIEKE AVOND 12 januari 2015  

 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leiderdorp 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad deze verordening vast te stellen en de benodigde 
financiële middelen te onttrekken uit de behoedzaamheidsreserve. Ter besluitvorming in de 
raad. 
 

4. Verordening individuele Inkomenstoeslag Leiderdorp 2015 
De inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor personen die langdurig 
een laag inkomen hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Doel van deze 
verordening is het vastleggen van regels over het verlenen van deze toeslag. Ter 
besluitvorming in de raad. 
 

5. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 
Doel van deze verordening is om lokaal te regelen op welke gronden schoolbesturen met 
schoolgebouwen in aanmerking komen voor voorzieningen in de huisvesting. Ter 
besluitvorming in de raad. 
 

6. Servicepunt71 2
e
 bestuursrapportage 2014 

Op verzoek van D66 geagendeerd: SP71 vervult voor de gemeente Leiderdorp een 
belangrijke uitvoerende functie. Gelegenheid voor de raad om invulling te geven aan de 
controlerende taak. 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting 
 
 
 

PAUZE  

 
21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
Voorzitter : Laila Driessen 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde en mededelingen 
 

 Raadsvraag 1 D66  Elektrische voertuigen 

 Raadsvraag 2 CDA Situatie A4 

 Raadsvraag 3 CDA Woningbouw 

 Raadsvraag 4 D66  Laan van Berendrecht 
 

4. Nota minimabeleid 2015 
Doel van dit voorstel is het vinden van volledige dekking voor 2015 voor het uitvoeren van 
nieuwe minimabeleid zoals vastgelegd in de Nota Minimabeleid 2015. De vraag aan de raad 
is : 

 Akkoord te gaan met onttrekking van € 56.475 uit de Behoedzaamheidsreserve.  



 Akkoord te gaan met het overhevelen van het WMO budget voor een Financiële 
maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten van programma 1B 
naar programma 2A. 

 De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de 
wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

 
5. Lijst van toezeggingen en moties 

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen/moties waarvan de deadline aan de orde is:  

 OBSG discussie rol raad – memo van OBSG. 
 

6. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 9  januari voor 
12.00 uur). 
 

7. Vaststellen besluitenlijst raad 9 december jl. 
 

8. Sluiting 
 
Leiderdorp, 16 december 2014 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 

*De aanvangstijd is indicatief 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 11 december 2014 

Onderwerp:  Verordening individuele 

studietoeslag 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 9 december 2014, nr. Z/14/004375/16270_3; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 12 januari 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en artikel en artikel 8, eerste lid, 

onderdeel c van de Participatiewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen de Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Leiderdorp 

2015 

 

Artikel 1. Indienen verzoek 

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend door 

middel van een door het college vastgesteld formulier. 

 

Artikel 2. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon 

Wanneer het college niet kan vaststellen of de aanvrager voldoet aan de voorwaarde dat hij 

wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft maar niet in staat is om het wettelijk 

minimumloon te verdienen, kan het college advies vragen aan het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV). Een adviesaanvraag blijft achterwege wanneer over de 

mogelijkheid tot arbeidsparticipatie en het verdienvermogen geen enkel twijfel bestaat. 

 

Artikel 3. Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag 

1. Een individuele studietoeslag wordt toegekend voor zolang de betreffende persoon voldoet 

aan de voorwaarden voor de individuele studietoeslag zoals bepaald in de Participatiewet, voor 

*Z003563ADC
F* 
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een periode van maximaal vier jaar. Bij onderbreking van de studie, wordt de toeslag 

opgeschort. 

2. De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald.  

 

Artikel 4. Hoogte individuele studietoeslag 

De individuele studietoeslag bedraagt netto € 100,- per maand. 

 

Artikel 5. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 

 

Artikel 6. Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 

Leiderdorp 2015. 

 

Toelichting 

 

Algemeen 

De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de 

individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is 

vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele 

studietoeslag te verstrekken als ze studeren. Het afronden van een studie versterkt de positie 

op de arbeidsmarkt. Een diploma is een bewijs tegenover werkgevers dat iemand gemotiveerd 

is en veel in zijn mars heeft. 

Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug 

nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de 

kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te 

zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële 

compensatie voor het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren 

met een bijbaan (TK 2013-2014, 33 161, nr. 125, p. 2). 

De individuele studietoeslag moet worden aangemerkt als een vorm van bijzondere bijstand 

(artikel 5, onderdeel d, van de Participatiewet). De individuele studietoeslag is niet gerelateerd 

aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel voor mensen van wie is 

vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. 
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De gemeenteraad stelt bij verordening de hoogte van de toeslag vast. Gekozen is voor een 

maandelijkse toeslag van € 100,- netto gedurende maximaal vier jaar. Na een jaar (eind 2015 / 

begin 2016) wordt de regeling geëvalueerd en beoordeeld of er reden is om de hoogte van de 

tegemoetkoming te herzien.  

 

Verordeningsplicht 

De Invoeringswet Participatiewet legt de gemeenteraad de verplichting op in een verordening 

regels vast te stellen over het verlenen van een individuele studietoeslag. Deze 

verordeningsopdracht is neergelegd in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet. 

De regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de hoogte en de frequentie van de 

betaling van de individuele studietoeslag (artikel 8, derde lid Participatiewet). 

 

Voorwaarden individuele studietoeslag 

Een persoon die behoort tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als 

bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet kan een aanvraag indienen 

voor een individuele studietoeslag. Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet spreekt 

overigens zowel over verzoek als aanvraag. Het college kan op een dergelijk verzoek – gelet 

op de individuele omstandigheden van een persoon - een individuele studietoeslag verlenen. 

Hiervoor is vereist dat deze persoon op de datum van de aanvraag: 

- 18 jaar of ouder is; 

- recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht 

heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming 

onderwijsbijdrage en schoolkosten; 

- geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet 

heeft; en 

- een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het 

wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. 

 

Dat een persoon recht moet hebben op studiefinanciering of een WTOS-tegemoetkoming, 

betekent niet dat deze persoon ook daadwerkelijk studiefinanciering of een tegemoetkoming 

moet ontvangen. Het recht op studiefinanciering bestaat, afhankelijk van iemands gekozen 

opleiding, leeftijd en inkomen. Of van dit recht gebruik gemaakt wordt is niet in de 

Participatiewet geregeld en is geen vereiste voor het ontvangen van een individuele 

studietoeslag op grond van de Participatiewet. Voor het recht op een individuele studietoeslag 
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is het dan ook voldoende dat een persoon recht heeft op studiefinanciering of een 

tegemoetkoming. De persoon zal - als aanvrager van de toeslag - aannemelijk moeten maken 

dat hij recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming heeft, bijvoorbeeld door een 

beschikking van DUO of door een bewijs van inschrijving bij een bepaalde opleiding over  te 

leggen. 

 

De artikelen 12, 43, 49 en 52 van de Participatiewet zijn niet van toepassing bij verlening van 

de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). De aanvraag moet 

worden ingediend bij het college. Een individuele studietoeslag kan niet als lening worden 

verstrekt als een persoon met de studietoeslag schulden wil aflossen. Artikel 49 van de 

Participatiewet is namelijk niet van toepassing op de individuele studietoeslag (artikel 36b, 

tweede lid, van de Participatiewet). Ook artikel 52 van de Participatiewet is niet van toepassing 

op de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Dit maakt dat 

de individuele studietoeslag niet kan worden verstrekt in de vorm van een voorschot. 

 

Artikelsgewijze toelichting 

Alleen de  bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld. 

 

Artikel 1. Indienen verzoek  

Een verzoek om een individuele studietoeslag kan worden ingediend door personen als 

bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet. Dit betreft personen die het 

college ondersteunt bij arbeidsinschakeling: 

 

Het college kan aan deze personen, op een daartoe strekkend verzoek, een individuele 

studietoeslag verlenen (artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet). Een persoon dient op 

datum van de aanvraag aan de voorwaarden te voldoen zoals genoemd in artikel 36b, eerste 

lid, van de Participatiewet. Om onduidelijkheid te voorkomen omtrent de wijze waarop het 

verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet moet worden ingediend, 

bepaalt artikel 1 van deze verordening dat het verzoek moet worden gedaan door middel van 

een door het college vastgesteld formulier. 

 

Artikel 2. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon  
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Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet regelt in welke gevallen het college op verzoek 

van een persoon, gelet op diens individuele omstandigheden, een individuele studietoeslag kan 

verlenen. Dit is het geval indien een persoon op de datum van de aanvraag: 

- 18 jaar of ouder is; 

- recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht 

heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming 

onderwijsbijdrage en schoolkosten; 

- geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet 

heeft; en 

- een persoon is van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is tot het 

verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie heeft. 

 

Met betrekking tot het laatst genoemde criterium kan  het college  advies vragen aan het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het gaat om het oordeel of een persoon niet in 

staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie heeft. Het college vormt eerst zelf een oordeel. Wanneer over het 

verdienvermogen van de aanvrager geen enkele twijfel bestaat, bijvoorbeeld als de aanvrager 

praktijkonderwijs volgt of aansluitend op praktijkonderwijs een vervolgopleiding doet, wordt van 

een adviesaanvraag  bij het UWV afgezien. 

 

Artikel 3. Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag 

Lid 1 

Aangezien het ongewenst is dat de toeslag blijft doorlopen na het beëindigen van de studie, is 

tevens bepaald dat de toeslag stopt zodra betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden. 

De voorwaarden die op de datum van aanvraag gelden, gelden dus ook voor de voortzetting 

van het recht op de individuele studietoeslag. 

Omdat in de regel de duur van een studie/studiefinanciering vier jaar is, is dit als maximumduur 

opgenomen. Als de studie wordt onderbroken, wordt ook de toeslag opgeschort. Op verzoek 

van de aanvrager kan de toeslag worden voortgezet als de studie weer wordt opgepakt tot de 

maximale termijn van vier jaar is bereikt. 

 

Lid 2 
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Om recht te doen aan de functie van inkomensondersteuning, wordt de toeslag per maand 

uitbetaald. 

 

Artikel 4. Hoogte individuele studietoeslag 

Een individuele studietoeslag bedraagt € 100,- netto in de maand. Gehuwden die allebei 

afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden voor een individuele studietoeslag, komen  

afzonderlijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag. 

 

 

 

2. De middelen voor de individuele studietoeslag voor het meerjarenbeeld te onttrekken uit 

de behoedzaamheidsreserve. 

3. a. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen zoals hieronder 

weergegeven. 

b. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

   Programma 2015   

2016 2017 2018 Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten   

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs            -               -                 -               -               -    

2 - Werk en Inkomen       5.370             -          14.946      22.152      24.396  

3 - Kunst, Cultuur en Sport            -               -                 -               -               -    

4 - Beheer openbare ruimte            -               -                 -               -               -    

5 - Ruimtelijk beleid            -               -                 -               -               -    

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid            -               -                 -               -               -    

7 - Grondontwikkeling            -               -                 -               -               -    

Algemene Dekkingsmiddelen            -               -                 -               -               -    

Saldo van baten en lasten       5.370             -          14.946      22.152      24.396  

Mutatie reserves 
 

     -5.370       -14.946     -22.152     -24.396  

Resultaat  0    0  0  0  

neutraal   neutraal neutraal neutraal 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 februari 2015, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 11 december 2014 

Onderwerp:  Verordening individuele 

studietoeslag 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Leiderdorp 2015 vast te stellen. 
2. De middelen voor de individuele studietoeslag voor het meerjarenbeeld te onttrekken uit de 

behoedzaamheidsreserve. 
3. a. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

b. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

   Programma 2015   

2016 2017 2018 Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten   

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs            -               -                 -               -               -    

2 - Werk en Inkomen       5.370             -          14.946      22.152      24.396  

3 - Kunst, Cultuur en Sport            -               -                 -               -               -    

4 - Beheer openbare ruimte            -               -                 -               -               -    

5 - Ruimtelijk beleid            -               -                 -               -               -    

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid            -               -                 -               -               -    

7 - Grondontwikkeling            -               -                 -               -               -    

Algemene Dekkingsmiddelen            -               -                 -               -               -    

Saldo van baten en lasten       5.370             -          14.946      22.152      24.396  

Mutatie reserves 
 

     -5.370       -14.946     -22.152     -24.396  

Resultaat  0    0  0  0  

neutraal   neutraal neutraal neutraal 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort, inclusief voorgeschiedenis 

In de zogenaamde ‘nieuwe Wajong’ (instroom vanaf 2010) bestaat een 

studieregeling. Studerenden met recht op een Wajonguitkering ontvangen naast de 

studiefinanciering 25% van het wettelijk minimum (jeugd)loon (WML). Dat komt neer 

op brutobedragen van € 170,- voor een 18-jarige, oplopend tot  € 373,- per maand 

vanaf 23 jaar. Daarnaast mag zonder gevolgen voor de uitkering maximaal 25% van 

het minimumloon worden bijverdiend. Deze studieregeling blijft bestaan voor het 

zittend bestand van de Wajong, maar staat niet open voor de jonggehandicapten 

met arbeidsmogelijkheden die vanaf 2015 onder de Participatiewet vallen. Bij de 

*Z003563ADC
F* 
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behandeling van de Participatiewet in de Tweede Kamer is om die reden bij 

amendement de individuele studietoeslag in de wet opgenomen.  

 

Een persoon die behoort tot de doelgroep voor ondersteuning bij de 

arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de 

Participatiewet kan een aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag. 

Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet spreekt overigens zowel over verzoek 

als aanvraag. Het college kan op een dergelijk verzoek – gelet op de individuele 

omstandigheden van een persoon - een individuele studietoeslag verlenen. 

Voorwaarden om voor de toeslag in aanmerking te komen zijn: 

 

• op de datum van de aanvraag 18 jaar of ouder; 

• recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een 

tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 

schoolkosten; 

• geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de 

Participatiewet; 

• niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon maar wel 

mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. 

 

1.b Samenhang beleidsvelden 

 De individuele studietoeslag is een specifieke vorm van bijzondere bijstand voor 

een specifieke doelgroep. De verordening van Leiderdorp is gelijk aan die van de 

gemeente Leiden, inclusief de hoogte en duur van de toeslag. De evaluatie zal 

gelijktijdig met Leiden plaatsvinden. 

 

2 Beoogd effect 

Het vastleggen van de regels omtrent de individuele studietoeslag, inclusief de hoogte, 

duur en frequentie. 

 
3 Argumenten 

Wettelijke verplichting op grond van de Participatiewet 

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet legt de gemeenteraad de 

verplichting op in een verordening regels vast te stellen over het verlenen van een 
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individuele studietoeslag. De regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de hoogte 

en de frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag (artikel 8, derde lid 

Participatiewet). 

 

Biedt jonggehandicapten ondersteuning  

De toeslag is een middel om jonggehandicapten die onder de Participatiewet vallen te 

stimuleren om een opleiding te volgen, waarmee ze hun positie op de arbeidsmarkt 

kunnen versterken. 

 

Het beschikbare rijksbudget is leidend 

Ten behoeve van de individuele studietoeslag stelt het rijk extra middelen beschikbaar. De 

hoogte van het beschikbare budget is leidend bij de bepaling van de omvang van de 

financiële tegemoetkoming. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het betreft een open einderegeling 

Uitgangspunt is dat het door rijk beschikbaar gestelde budget leidend is. Op basis van de 

cijfers van 2013 (bron: Atlas Sociale Verzekeringen 2013) is een prognose gemaakt van 

het aantal klanten dat naar verwachting gebruik zal gaan maken van de regeling. Het 

aantal mensen dat hiervoor feitelijk in aanmerking komt en gebruik maakt van de regeling 

kan vanzelfsprekend afwijken van de prognose. Indien het budget onverhoopt 

ontoereikend is, zullen de meerkosten worden gedekt vanuit het budget bijzondere 

bijstand. Gezien de kleine omvang van de potentiële doelgroep zullen dergelijke eventuele 

meerkosten beperkt blijven. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

De verordening is ten behoeve van mogelijke advisering voorgelegd aan de Adviesraad 

Werk en Inkomen Leiden-Leiderdorp. Na vaststelling door uw raad zal de verordening op 

de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. De doelgroep die mogelijk in aanmerking komt 

voor de studietoeslag wordt gericht voorgelicht. 

 



Pagina 4 van 5 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/16270_3    Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel     

7 Kosten, baten en dekking 

In de toelichting op de Participatiewet staat dat voor de individuele studietoeslag in 2015 

macro € 6 miljoen beschikbaar is en dat dit bedrag oploopt tot structureel € 35 miljoen. De 

daarvan afgeleide bedragen voor Leiderdorp zijn € 5.370,- in 2015 oplopend tot structureel 

€ 24.396 vanaf 2018. In de meicirculaire is geld beschikbaar gesteld en in de 

behoedzaamheidsreserve gestort in afwachting van een nader voorstel. Nu de middelen 

worden ingezet, dienen de middelen weer onttrokken te worden aan de 

behoedzaamheidsreserve. 

 

Budget  2015 2016 2017 2018 

in € 5.370 14.946 22.152 24.396 

 

In 2013 maakte 37% van de jonggehandicapten in de Wajong (voor Leiderdorp in totaal 13 

personen) aanspraak op de studietoeslag. Als we uitgaan van hetzelfde percentage voor 

de doelgroep die vanaf 2015 onder de Participatiewet valt, gaat het om jaarlijks 4 à 5 

personen die in aanmerking komen voor een studietoeslag gedurende maximaal vier jaar, 

en vanaf 2018 om structureel 16 tot 20 mensen die in enig jaar gebruik maken van de 

regeling. Binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget is in dat geval een 

studietoeslag van € 100,- netto per maand mogelijk. De kosten daarvan bedragen tussen 

de € 4.800 en € 6.000 per jaar in 2015, oplopend tot tussen de € 19.200 en € 24.000 

structureel vanaf 2018. Dit is inclusief de kosten van brutering en uitvoeringskosten. 

 

De beoordeling of de aanvrager het WML kan verdienen wordt gedaan door het college.  

Wanneer daarover twijfel bestaat, kan advies worden gevraagd bij het UWV.  Het grootste 

deel van de aanvragen wordt verwacht van jonggehandicapten in het VSO of 

praktijkonderwijs of personen die aansluitend op VSO of praktijkonderwijs een opleiding 

volgen. In deze gevallen is  een beoordeling van het verdienvermogen door het UWV 

overbodig. 

 

8 Evaluatie 

De uitgaven worden gemonitord. Na een jaar (begin 2016) wordt de regeling geëvalueerd 

en beoordeeld of er reden is om de hoogte van de tegemoetkoming te herzien. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
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Bijlagen: - 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 15 december 2014 

Onderwerp: Verordening Individuele 

Inkomenstoeslag 2015 

   

 

  

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/006989/14387 2 december 2014; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 12 januari 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de 

Participatiewet; 

b e s l u i t: 

1. De Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 vast te stellen. 
 
 

Verordening individuele inkomenstoeslag Leiderdorp 2015 

 

Artikel 1. Begrippen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de 

algemene bijstand;  

- peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt; 

- referteperiode: periode van vijf jaar voorafgaand aan de peildatum, ingaande op de 18de 

verjaardag van aanvrager. 

 

Artikel 2. Indienen verzoek 

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend 

middels een door het college vastgesteld formulier. 

 

Artikel 3. Langdurig laag inkomen 

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de 

Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet 

hoger is dan 100 procent van de toepasselijke bijstandsnorm. 

 

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag 

1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:  

a. € 400 voor een alleenstaande;  

b. € 500 voor een alleenstaande ouder;  

*Z00359CB55
5* 
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c. € 550 voor gehuwden. 

2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag 

ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende 

echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem 

als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden. 

3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend. 

4. De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de 

ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s. 

 

Artikel 5. Intrekken oude verordening 

De Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag 

Leiderdorp 2015. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]. 

 

De voorzitter,  

De griffier, 

  

Toelichting 

Algemeen 

Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter 

voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een 

component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van mensen 

die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te staan als er na 

verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te 

verhogen. Om die reden is bij de invoering van de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) in 2004 

de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de 

langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de langdurigheidstoeslag sinds die datum een 

bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere bijstand. Per 1 januari 2015 vervangt de 

individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Vanaf dan is het verlenen van de 

toeslag geen gebonden bevoegdheid meer, maar een discretionaire bevoegdheid. Dit betekent 

dat het college een individuele inkomenstoeslag kan verlenen als een persoon voldoet aan de 

voorwaarden daarvoor. Het college kan in beleidsregels aangeven welke groepen niet in 

aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag en in welke gevallen personen uitzicht 

hebben op inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan personen aan 

wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending van een 

arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting of aan personen die uit 's Rijks kas 

bekostigd onderwijs volgen. 

 

Vast te leggen regels in verordening 
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De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een 

inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag inkomen 

hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht hebben op 

inkomensverbetering (artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet). Bij verordening moeten 

regels vastgesteld worden over het verlenen van een individuele inkomenstoeslag als bedoeld 

in artikel 36 van de Participatiewet. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de 

wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Op grond 

van deze verordening is geen sprake van een laag inkomen bij een inkomen hoger dan 100 

procent van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast moet bij verordening de hoogte van de 

individuele inkomenstoeslag bepaald worden. Het college kan in (wetsinterpreterende) 

beleidsregels aangeven wanneer sprake is van 'geen uitzicht op inkomensverbetering'. Gelet 

op de tekst van artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet hoeft dit criterium niet te worden 

vastgelegd in de verordening. Bij de beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op 

inkomensverbetering' moet het college rekening houden met de omstandigheden van de 

persoon. In artikel 36, tweede lid, van de Participatiewet is bepaald dat tot die omstandigheden 

in ieder geval worden gerekend: 

- de krachten en bekwaamheden van de persoon, en 

- de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. 

 

Overgangsrecht 

Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Het is 

niet nodig om in deze verordening overgangsrecht op te nemen met betrekking tot eerder 

verstrekte langdurigheidstoeslagen, omdat artikel 78z van de Participatiewet voorziet in 

algemeen overgangsrecht met betrekking tot de wijzigingen in de Participatiewet als gevolg van 

de inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet en de Wet maatregelen WWB op 1 

januari 2015. De individuele inkomenstoeslag en voorheen de langdurigheidstoeslag worden 

immers toegekend tegen een peildatum. Zaken die na de peildatum gebeuren hebben geen 

betekenis voor het recht op een dergelijke toeslag. Wie op een datum gelegen vóór 1 januari 

2015 op basis van de toepasselijke verordening recht had op langdurigheidstoeslag, behoudt 

dat onverkort, ongeacht of hij voldoet aan de voorwaarden die per 1 januari 2015 zijn gesteld in 

artikel 36 van de Participatiewet en deze verordening. Toekenning van het recht op individuele 

inkomenstoeslag tegen een datum gelegen op of ná 1 januari 2015 is uitsluitend mogelijk als 

wordt voldaan aan de in artikel 36 van de Participatiewet en deze verordening opgenomen 

voorwaarden.  

 

Wijziging leefvorm 

De leefvorm (alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd) van een persoon kan wijzigen 

binnen de referteperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval indien gehuwden individuele 

inkomenstoeslag aanvragen, maar zij over een gedeelte van de referteperiode als 

alleenstaande moeten worden aangemerkt. Personen moeten dan ook over dat deel van de 

referteperiode aan de voorwaarden voldoen om voor individuele inkomenstoeslag in 

aanmerking te komen. Gehuwden moeten immers zowel gezamenlijk als afzonderlijk aan de 

voorwaarden voldoen. 

 

Artikelsgewijze toelichting 



Pagina 4 van 6 Versie 1 

Registratienr.: Z/14/006989/16328    Agendapunt  

 2014  Raadsbesluit  Nr  < vul 

hier agendapuntnummer in>  

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld. 

 

Artikel 1. Begrippen 

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: 

Awb) of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn 

vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening. 

 

Inkomen 

Met inkomen wordt bedoeld het inkomen zoals bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet. In 

afwijking hiervan wordt algemene bijstand voor de beoordeling van het recht op individuele 

inkomenstoeslag ook in aanmerking genomen als inkomen. Bijzondere bijstand kan niet als 

inkomen in aanmerking worden genomen. Aangezien individuele inkomenstoeslag een vorm 

van bijzondere bijstand is, is het niet nodig expliciet te bepalen dat een eerder verstrekte 

individuele inkomenstoeslag buiten beschouwing moet worden gelaten bij de vaststelling van 

het inkomen. Het wordt niet wenselijk geacht een eerder verstrekte individuele 

inkomenstoeslag in aanmerking te nemen als inkomen, omdat dit het ongewenst effect kan 

hebben dat een persoon geen recht op een individuele inkomenstoeslag heeft omdat hij een te 

hoog inkomen heeft gehad in de referteperiode vanwege een eerder verstrekte toeslag. Wat 

voor een eerder verstrekte individuele inkomenstoeslag geldt, dat geldt ook voor een eerder 

verstrekte langdurigheidstoeslag op grond van de WWB zoals die luidde vóór 1 januari 2015. 

Tevens wordt een premie in het kader van een participatieplaats niet beschouwd als inkomen. 

 

Peildatum 

De peildatum is de datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt 

(artikel 1 van deze verordening). Het gaat om de datum waarop een persoon langdurig een 

laag inkomen heeft, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van 

de Participatiewet en, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht op 

inkomensverbetering heeft. De peildatum komt meestal overeen met de meldingsdatum. De 

peildatum kan in beginsel niet liggen vóór de dag waarop een persoon zich heeft gemeld om 

individuele inkomenstoeslag aan te vragen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Dit volgt uit artikel 44, eerste lid, van de Participatiewet en de jurisprudentie rondom artikel 44 

van de WWB. 

 

Referteperiode 

Verder is bepaald wat onder de referteperiode moet worden verstaan: een periode van 60 

maanden voorafgaand aan de peildatum. Zie ook de toelichting bij artikel 3 onder ‘Langdurig’. 

 

 

Artikel 2. Indienen verzoek 

De Wet maatregelen WWB heeft artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet dusdanig 

gewijzigd dat een persoon een verzoek tot verlening van individuele inkomenstoeslag kan 

indienen. Voorheen was de langdurigheidstoeslag alleen op aanvraag verkrijgbaar. Onder 

aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een persoon, een besluit te nemen (artikel 1:3, 

derde lid, van de Awb). Een aanvraag dient in beginsel schriftelijk te worden ingediend (artikel 

4:1 Awb). 
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Om onduidelijkheid te voorkomen over de wijze waarop het verzoek moet worden ingediend, 

bepaalt artikel 2 van deze verordening dat het verzoek moet worden gedaan middels een door 

het college vastgesteld formulier. Een verzoek wordt dan gezien als een aanvraag zoals 

bedoeld in afdeling 4.1.1 van de Awb. Het gaat dan om een schriftelijke aanvraag (artikel 4:1 

van de Awb) die wordt ondertekend door de aanvrager en ten minste de naam en het adres 

van de aanvrager bevat, de dagtekening en een aanduiding van de beschikking die wordt 

gevraagd (artikel 4:2, eerste lid, van de Awb). De aanvrager verschaft ook de gegevens en 

bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de 

beschikking kan krijgen (artikel 4:2, tweede lid, van de Awb). Een mondeling verzoek kan 

hiermee dus niet worden aangemerkt als een verzoek om individuele inkomenstoeslag zoals 

bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet. 

 

Artikel 3. Langdurig laag inkomen 

Van belang bij het bepalen wat een langdurig laag inkomen is, is wat onder ‘langdurig’ en onder 

‘laag’ wordt verstaan.  

 

Langdurig  

De door de gemeenteraad vastgestelde langdurige periode voorafgaand aan de peildatum, 

wordt aangeduid als referteperiode. De referteperiode is vastgesteld in artikel 1 van deze 

verordening.  

 

Laag inkomen 

Een inkomen is laag als het niet hoger is dan 100 procent van de toepasselijke bijstandsnorm. 

De vraag of het inkomen van een persoon gedurende de referteperiode niet hoger is dan het 

langdurig lage inkomen van 100 procent van de toepasselijke bijstandsnorm, zal niet al te rigide 

mogen worden beoordeeld. Een marginale overschrijding van dit lage inkomen moet worden 

genegeerd.  Gaat het inkomen van een persoon gedurende (een deel van) de referteperiode de 

toepasselijke bijstandsnorm maandelijks met ongeveer €  5 of meer te boven, dan is geen 

sprake meer van een marginale overschrijding van de bijstandsnorm die niet aan toekenning 

van een individuele inkomenstoeslag in de weg staat. Er is immers geen sprake van een 

incidentele geringe overschrijding van de bijstandsnorm of van te verwaarlozen bedragen van 

enkele eurocenten.  

 

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag 

Bij de hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt onderscheid gemaakt tussen een 

alleenstaande, een alleenstaande ouder en gehuwden.  

 

Gehuwden 

Bij gehuwden moet in het oog worden gehouden dat het recht op individuele inkomenstoeslag 

de gehuwden gezamenlijk toekomt. Worden personen op de peildatum als gehuwden 

aangemerkt, dan moeten beide gehuwden voldoen aan de voorwaarden van artikel 36, eerste 

lid, van de Participatiewet. Voldoet één van hen niet aan deze voorwaarden, dan bestaat voor 

beiden geen recht op individuele inkomenstoeslag.  
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Is één van de echtgenoten uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag, anders 

dan vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 36, eerste lid, van de 

Participatiewet, dan komt de rechthebbende partner wel in aanmerking voor een individuele 

inkomenstoeslag. Het gaat hier om een partner die op een van de in artikelen 11 of 13, eerste 

lid, van de Participatiewet genoemde gronden geen recht heeft op bijstand. Als slechts één 

partner recht heeft op individuele inkomenstoeslag, komt deze rechthebbende partner in 

aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als 

alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden. Dat is geregeld in het tweede lid. 

 

Gedaan in de openbare raadsvergadering van, 

 

de Griffier,  de Voorzitter, 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 febriari 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 15 december 2014 

Onderwerp: Verordening individuele 

inkomenstoeslag 2015 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheids-

toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel 

voor personen die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij geen uitzicht 

hebben op inkomensverbetering. Bij verordening moeten regels worden vastgelegd 

over het verlenen van de individuele inkomenstoeslag. Deze regels moeten in ieder 

geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Op grond van deze verordening is geen 

sprake van een laag inkomen bij een inkomen hoger dan 100 procent van de 

toepasselijke bijstandsnorm. Onder ‘langdurig’ wordt verstaan een periode van vijf 

jaar. Daarnaast moet bij verordening de hoogte van de individuele inkomenstoeslag 

bepaald worden.  

 

De beoordeling of er al dan niet sprake is van ‘zicht op inkomensverbetering’ dient 

door het college aan de hand van de individuele omstandigheden plaats te vinden. 

Het college geeft in de beleidsregels Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2015 

aan wat het bij het afhandelen van een aanvraag individuele inkomenstoeslag onder 

de ‘krachten en bekwaamheden’ van de desbetreffende persoon verstaat. Tevens 

wordt aangegeven wat er verstaan wordt onder de ‘inspanningen die de persoon 

heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen’. Aan de hand van deze weging 

van de individuele omstandigheden stelt het college vast of de betreffende persoon 

naar het oordeel van het college geen zicht op inkomensverbetering heeft en dus 

recht heeft op een individuele inkomenstoeslag. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De Verordening individuele inkomenstoeslag is gebaseerd op keuzes die in de Nota 

Minimabeleid 2015 zijn gemaakt. In deze nota is besloten om de individuele 

*Z00359D607
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inkomenstoeslag te verstrekken aan personen die gedurende een periode van vijf 

jaar een inkomen hebben gehad dat niet hoger was dan 100% van de toepasselijke 

bijstandsnorm, waarbij de verstrekte bedrage gelijk blijven aan de bedragen van de 

Langdurigheidstoeslag. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De nota Minimabeleid 2015, en daarmee de keuzes met betrekking tot de invulling 

van de individuele inkomenstoeslag, is tot stand gekomen in samenhang met de 

doelstellingen van andere beleidsterreinen, met name WMO, jeugd, sport en 

gezondheidszorg.  

  

2 Beoogd effect 

We geven invulling verplichting in de Participatiewet om regels vast te stellen over het 

verlenen van de individuele inkomenstoeslag. 

 

3 Argumenten 

1.1  De gemeente is verplicht een nieuwe verordening op te stellen.  

De gemeente is verplicht om een verordening op te stellen, waarin is vastgelegd onder 

welke voorwaarden de gemeente per 1 januari 2015 een individuele inkomenstoeslag 

verstrekt (artikel 8, lid 1 onderdeel b van de Participatiewet). 

 

1.2 De verordening is gebaseerd op de VNG modelverordening. 

Voor deze verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG.  

 

1.3 De verordening is in overeenstemming met de besluiten die zijn genomen in de Nota 

Minimabeleid 2015.  

In de Nota Minimabeleid is reeds besloten dat de individuele inkomenstoeslag wordt 

verstrekt aan personen die gedurende vijf jaar een inkomen hadden dat niet hoger is dan 

100% van de bijstandsnorm. Ook de hoogte van de toeslag is vastgelegd in de Nota 

Minimabeleid 2015.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t .  
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5 Communicatie en participatie 

De Adviesraad Werk en Inkomen heeft op 20 oktober 2014 een advies uitgebracht met 

betrekking tot voorliggende verordening. De Adviesraad adviseerde om een referteperiode 

van 3 jaar te hanteren. In de nota Minimabeleid is besloten dat de beperkte middelen voor 

armoedebestrijding niet worden besteed aan het verkorten van de referteperiode van de 

individuele inkomenstoeslag. Daarom wordt in dit voorstel vastgehouden aan een 

referteperiode van 5 jaar. Ook adviseerde de Adviesraad om bij de beoordeling van gedrag 

in de referteperiode vóór 1 januari 2015 te werken met de regels van de toen geldende 

WWB en niet die van de Participatiewet. Dit advies is niet overgenomen. De Individuele 

inkomenstoeslag wordt niet uitgekeerd wanneer iemand binnen de referteperiode een 

maatregel opgelegd heeft gekregen op grond van artikel 18 van de Participatiewet.  

 
6 Kosten, baten en dekking 

In het raadsvoorstel betreffende de Nota Minimabeleid 2015 zijn de financiële 

consequenties van het nieuwe beleid (inclusief de individuele inkomenstoeslag) geschetst. 

Uitvoering kan via de daarvoor beschikbare budgetten plaatsvinden. 

 

7 Evaluatie 

De evaluatie van deze verordening vindt plaats binnen de evaluatie van het totale 

minimabeleid. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Brief van de Adviesraad Werk en Inkomen 
 



Adviesraad werk en inkomen Leiden en Leiderdorp 

Diaconaal Centrum de Bakkerij 
Oude Rijn 44b/c, 2312 HG  Leiden 
Tel.: 06-16576775 

http://www.adviesraadwerkinkomen.weebly.com 
awill@ziggo.nl 
 
 

 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp 
 
Betreft: verordening individuele inkomenstoeslag Leiden 2015 

 
        Leiden, 20 oktober 2014 
 

Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw concept verordening individuele inkomenstoeslag 
Leiden 2015. Armoedebestrijding is in een tijd van crisis en bezuinigingen een belangrijk aandachtspunt.  
Van de gemeente Leiden hebben wij deze verordening tesamen met het minimabeleid voor commentaar 
toegezonden gekregen. Wij hopen dat wij ook nog een keer de gelegenheid krijgen uw minimabeleid van 
commentaar te voorzien. 
 

1. Individuele inkomenstoeslag 
Wij zijn blij dat de individuele inkomenstoeslag er is. Als je jaren achtereen alleen maar van een 
bijstandsuitkering hebt moeten leven en geen kans hebt voor verbetering van de situatie is het goed dat er 
een dergelijke voorziening is. Wij vinden alleen de referteperiode (5 jaar) die u wilt hanteren erg lang. 
Is het mogelijk om deze periode terug te brengen naar 3 jaar, zoals de gemeente Leiden aan haar 
gemeenteraad voorstelt.  De financiële positie van mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn 
aangewezen kunnen al na 3 jaar leven op alleen bijstandsniveau flink onder druk komen te staan. 
 
Voor het verkrijgen van de individuele inkomenstoeslag wordt verwezen naar artikel 36 van de 
Participatiewet, waarin verplichtingen zijn opgenomen, waaraan men zich moet houden. Wij wijzen u er echter 
op dat deze verplichtingen zwaarder zijn dan in de huidige WWB. Wij vinden het dan ook normaal dat er bij de 
beoordeling van gedrag in de referteperiode voor 1 januari 2015 gewerkt wordt met de regels van de destijds 
geldende WWB en niet van de Participatiewet. Wij zien dit graag in de nog op te stellen beleidsregels terug.  
 

2. Informatievoorziening 
Wij attenderen u er op dat goed armoedebeleid ook valt of staat met goede informatievoorziening aan degene 
die er aanspraak op kan maken en zijn netwerk. Graag horen wij van u hoe de gemeente dit aan gaat pakken. 
Wij willen in deze ook met u meedenken. 
 
Met belangstelling wachten wij uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet< 
 
Namens de Adviesraad Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp 
 
 
 
Mevr. C. van Loon       mevr. J. Koot 
Voorzitter        secretaris 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 2 december 2014 

Onderwerp:  Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs 

Leiderdorp 2015 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 

Z/2014/007511/14613 van 2 december 2014; 

gezien het advies van het politieke forum van 12 januari 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015 inclusief Bijlagen 
I tot en met V 

 
 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen  
 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen  
 
In deze verordening en de daarbij behorende bijlagen I t/m V wordt verstaan onder: 

A. aanvraag: verzoek om het bekostigen van een voorziening of om het bekostigen van een 
voorbereidingskrediet; 

B. aanvrager: het bevoegd gezag dat een aanvraag indient; 
C. advies Onderwijsraad: advies van de Onderwijsraad als bedoeld in artikel 95, negende lid, van 

de Wet op het primair onderwijs, artikel 93, negende lid, van de Wet op de expertisecentra of 
artikel 76f, negende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

D. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school 
die geheel of gedeeltelijk gehuisvest is in een gebouw dat zich bevindt op het grondgebied van 
de gemeente; 

E. bijlage:   
F. lokaal bewegingsonderwijs: ruimte die geschikt is voor het bewegingsonderwijs of een bad voor 

watergewenning of bewegingstherapie; 
G. minister: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
H. nevenvestiging: deel van een school dat door de minister op grond van artikel 85 van de Wet op 

het primair onderwijs, de artikelen 76a of 76b van de Wet op de expertisecentra of artikel 16, 

*Z002E9998F
8* 
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tweede en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking is 
gebracht; 

I. overzicht: overzicht als bedoeld in artikel 96 Wet op het primair onderwijs, artikel 94 Wet op de 
expertisecentra en artikel 76g van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

J. permanent gebouw: ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard van de constructie en 
materialen ten minste 40 jaar als volwaardige huisvesting voor het onderwijs kan functioneren; 

K. programma: programma als bedoeld in artikel 95 Wet op het primair onderwijs, artikel 93 Wet op 
de expertisecentra en artikel 76f van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

L. school: 
a. school voor basisonderwijs: basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld 

in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs; 
b. school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs: school voor speciaal 

onderwijs, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, of school voor voortgezet 
speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, een instelling 
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de 
expertisecentra en een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van 
de Wet op de expertisecentra;  

c. school voor voortgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor 
voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 
5 van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

M. tijdelijk gebouw: al dan niet verplaatsbare ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard 
van de constructie en materialen minstens 15 jaar als volwaardige huisvesting voor het 
onderwijs kan functioneren; 

N. tijdelijke nevenvestiging: een tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 16, derde lid, van de 
Wet op het voortgezet onderwijs; 

O. verhuur: gebruik van een onderwijsgebouw door derden, niet zijnde onderwijsgebruik of gebruik 
voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden; 

P. voor blijvend gebruik bestemde voorziening: voorziening die volgens de uitkomst van de 
prognose als bedoeld in bijlage II minimaal 15 jaar noodzakelijk is; 

Q. voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening: voorziening die volgens de uitkomst van de 
prognose als bedoeld in bijlage II maximaal 15 jaar noodzakelijk is; 

R. voorziening: voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2. 

 
 
Artikel 2. Omschrijving voorzieningen in de huisvesting  
 
Bij het toepassen van deze verordening worden de volgende voorzieningen onderscheiden: 
a. voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit: 

1. nieuwbouw voor een school die voor het eerst door het rijk voor bekostiging in aanmerking is 
gebracht, of nieuwbouw om een gebouw waarin een school is gehuisvest geheel of gedeeltelijk 
te vervangen, al dan niet op dezelfde locatie; 

2. uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest; 
3. het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand gebouw voor het huisvesten van 

een school; 
4. verplaatsing van een of meer bestaande tijdelijke gebouwen voor het huisvesten van een school;  
5. terrein voor zover nodig voor het realiseren van een voorziening als bedoeld in 1° tot en met 4°; 
6. inrichting met onderwijsleerpakket of met leer- en hulpmiddelen voor zover deze nog niet eerder 

door het rijk of de gemeente is bekostigd; 
7. inrichting met meubilair voor zover dit nog niet eerder door het rijk of de gemeente is bekostigd; 
8. medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere school in 

gebruik is of van een lokaal bewegingsonderwijs en een bad voor watergewenning of 
bewegingstherapie; 

b. herstel van constructiefouten bestaande uit schade aan een gebouw veroorzaakt door eigen gebrek 
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of eigen bederf, evenals uit kosten gemoeid met het voorkomen van nog niet zichtbare materiële 
schade onmiddellijk voortvloeiend uit ontwerpfouten, uitvoeringsfouten of wanprestatie; 

c. herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, onderwijsleerpakket, leer- en 
hulpmiddelen of meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden; 

d. huur van een sportterrein, dat niet in eigendom is van een bevoegd gezag, voor een school voor 
voortgezet onderwijs voor het onderwijs in lichamelijke oefening. 

e. verwijdering van asbesthoudende materialen kan, waar dit voor komt onder in artikel 2,  onder a, lid 
1, 2, 3 en 4 genoemde voorzieningen, indien wordt voldaan aan de wettelijke beoordelingscriteria, bij 
de realisatie van deze voorzieningen deel uit maken van de voorziening. 

 
 
Artikel 3. Voorbereidingskrediet 
 
Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1, 2 en 3, kan een aanvraag voor het 
bekostigen van het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan worden ingediend. 

 
 
Artikel 4. Vaststellen vergoeding voorzieningen 
 
1. Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1, 2, 6, 7 en 8, wordt de vergoeding 

vastgesteld overeenkomstig de in bijlage IV opgenomen normbedragen. Het college kan in overleg 
met het bevoegd gezag besluiten om de financiering te laten verlopen op basis van de feitelijke 
kosten. 

2. Voor andere voorzieningen dan bedoeld in het eerste lid wordt de vergoeding vastgesteld op de 
feitelijke kosten.  

3. De vergoeding voor een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel 3 wordt vastgesteld op de 
feitelijke kosten. 

 
 

Artikel 5. Informatieverstrekking 
 
Het bevoegd gezag verstrekt aan het college de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 
het bepaalde in deze verordening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld 
formulier. 
 
 
 

Hoofdstuk 2. Programma en overzicht 
 
 
Paragraaf 2.1 Aanvragen programma 
 
Artikel 6. Indienen aanvraag 
 
1. Een aanvraag om opname van een voorziening op het programma wordt door het bevoegd gezag bij 

het college ingediend en moet uiterlijk 31 januari van het jaar waarin van het betreffende programma 
wordt vastgesteld zijn ontvangen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door het college 
vastgesteld formulier. 

2. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen neemt het college niet in behandeling. 
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Artikel 7. Inhoud aanvraag; gelegenheid tot aanvullen aanvraag; niet behandelen 
onvolledige aanvraag 
 
1. Een aanvraag vermeldt in ieder geval: 

a) de naam en het adres van de aanvrager; 
b) de dagtekening; 
c) de naam van de school en, als dit van toepassing is, het gebouw waarvoor de voorziening is 

bestemd; 
d) de voorziening die wordt aangevraagd; 
e) de onderbouwing van de noodzaak en de omvang van de gewenste voorziening, bestaande uit: 

1. een prognose van het te verwachten aantal leerlingen van de school voor basisonderwijs, de 
speciale school voor basisonderwijs, de school voor speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs of de school voor voortgezet onderwijs, als het betreft een aanvraag voor 
een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1, 2, 3n 3, onder de voorwaarde 
dat de prognose overeenkomstig bijlage II is vastgesteld, tenzij door het college, al dan niet 
in samenwerking met de bevoegde gezagsorganen van een school voor basisonderwijs, een 
actuele prognose is opgesteld, welke door het bevoegd gezag wordt onderschreven; 

2. als de aanvraag betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk bekostigen van vervangende 
nieuwbouw van een gebouw als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1, of herstel van 
een constructiefout als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, een bouwkundige rapportage die 
voldoet aan de eisen NEN 2767, zodat de noodzaak van de gevraagde voorziening kan 
worden vastgesteld; 

3. als de aanvraag betrekking heeft op het bekostigen van een voorziening waarvoor de 
vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten, een begroting van de noodzakelijke 
kosten voor het bekostigen van de voorziening of, als de aanvraag betrekking heeft op het 
bekostigen van een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel 3, een kostenbegroting. 

f) de geplande aanvangsdatum van uitvoering van de voorziening, en 
g) als het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1 tot en met 5, de 

aanduiding van de gewenste plaats waar de voorziening moet worden gerealiseerd. 
2. Het college stelt de aanvrager voor 15 februari schriftelijk op de hoogte als gegevens als bedoeld in 

het eerste of tweede lid ontbreken. De aanvrager heeft tot 15 maart (hersteldatum) de gelegenheid 
de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet gebeurt, neemt het college de aanvraag niet in 
behandeling. 

3. Als een door het college in behandeling genomen aanvraag mede is gebaseerd op het aantal 
leerlingen van de betrokken school op 1 oktober van het jaar waarin het programma wordt 
vastgesteld, is de aanvrager verplicht dat aantal voor 15 oktober te registeren in de Basisregistratie 
Onderwijs bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Heeft aanvrager de registratie niet binnen de gestelde 
termijn gerealiseerd, dan deelt het college dit schriftelijk mede aan de aanvrager en heeft de 
aanvrager de gelegenheid dit alsnog te doen binnen drie dagen na de datum van ontvangst van de 
mededeling. Als de registratie niet alsnog binnen drie dagen is verstrekt, neemt het college de 
aanvraag niet in behandeling. 

 
 

Artikel 8. Opgave ingediende aanvragen 
 
Het college verstrekt aan de bevoegde gezagsorganen voor 1 juni een opgave van de aanvragen die 
overeenkomstig artikel 6 zijn ingediend en geeft daarbij aan welke niet in behandeling worden genomen. 
 

 

Paragraaf 2.2 Overleg voorafgaand aan vaststellen programma en overzicht 
 
Artikel 9. Toelichting aanvraag; overleg over ingediende begroting 
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1. Het college of een aanvrager kan verzoeken een aanvraag nader toe te lichten. Dit overleg vindt 
plaats binnen 3 maanden na de hersteldatum, bedoeld in artikel 7, tweede lid. 

2. Het college treedt in overleg met de aanvrager als de aanvraag betrekking heeft op een voorziening 
waarvoor de vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten en het college van oordeel is dat 
de door de aanvrager overgelegde kostenbegroting moet worden aangepast. 

3. Het college vermeldt in het voorstel tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het programma 
en het overzicht, bedoeld in paragraaf 2.3: 
a) de hoogte van het geraamde bedrag, waarvan voor de aangevraagde voorziening wordt 

uitgegaan, en 
b) als dit van toepassing is, de redenen waarom in het overleg geen overeenstemming is bereikt 

over de hoogte van het geraamde bedrag. 
 

 
Artikel 10. Overleg programma en overzicht; advies Onderwijsraad 
 
1. Voordat het college het programma en het overzicht vaststelt, worden de bevoegde gezagsorganen 

in een overleg in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgenomen inhoud van dat 
voorstel naar voren te brengen. 

2. Dit overleg vindt plaatst uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het vast 
te stellen programma betrekking heeft. De bevoegde gezagsorganen worden ten minste 2 weken 
voor de door het college vastgestelde datum schriftelijk in kennis gesteld van het tijdstip van het 
overleg en de voorgenomen inhoud van het voorstel. 

3. De bevoegde gezagsorganen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor het overleg hun 
zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan het college. Het college stelt de deelnemers aan het 
overleg van deze zienswijzen in kennis. 

4. Het college maakt een verslag van de in het overleg door de bevoegde gezagsorganen naar voren 
gebrachte zienswijzen. De overeenkomstig het vorige lid ingediende zienswijzen en de reactie van 
het college hierop worden opgenomen in het verslag. Het verslag wordt binnen een maand na het 
overleg toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen. 

5. Een bevoegd gezag en het college kunnen de Onderwijsraad verzoeken een advies uit te brengen 
over het conceptprogramma. Het verzoek bevat een schriftelijk gemotiveerde omschrijving van de 
onderwerpen waarover advies wordt verwacht. Het advies dient betrekking te hebben op de relatie 
tussen de voorgenomen inhoud van het programma en de vrijheid van richting en inrichting. Het 
verzoek en de daarover naar voren gebrachte zienswijzen worden opgenomen in het verslag, 
bedoeld in het vierde lid. 

6. Het college is belast met het indienen van een verzoek om advies bij de Onderwijsraad. Het college 
zorgt ervoor dat de Onderwijsraad alle stukken ontvangt die nodig zijn voor het beoordelen van het 
verzoek, waaronder het verslag, bedoeld in het vierde lid. 

7. Een afschrift van het door de Onderwijsraad uitgebrachte advies wordt zo spoedig mogelijk door het 
college toegezonden aan de bevoegde gezagsorganen. Als het advies zou leiden tot één of meer 
inhoudelijke bijstellingen van de voorgenomen inhoud van het programma worden de bevoegde 
gezagsorganen door het college bij het toezenden van het afschrift van het advies uitgenodigd voor 
een nader overleg. In alle andere gevallen beoordeelt het college of nader bestuurlijk overleg over 
het advies van de Onderwijsraad noodzakelijk is. Het college geeft dit aan bij het toezenden van het 
afschrift van het advies. 

8. Nader overleg als bedoeld in het vorige lid vindt plaats binnen 2 weken nadat het advies van de 
Onderwijsraad aan de bevoegde gezagsorganen is gezonden. Het college maakt van dit overleg een 
verslag en voegt dit toe aan het verslag, bedoeld in het vierde lid. 

 
 

Paragraaf 2.3 Vaststellen programma en overzicht 
 
Artikel 11. Tijdstip vaststellen programma en overzicht 
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1. Het programma en het overzicht worden vastgesteld op uiterlijk 31 december voorafgaande aan het 
jaar waarop het programma betrekking heeft. 

 

 
Artikel 12. Bekendmaken besluiten vaststellen bekostigingsplafond, programma en 
overzicht 
 
1. De besluiten tot het vaststellen van het programma en het overzicht worden door het college binnen 

2 weken na de datum waarop het besluit is genomen bekend gemaakt door het toezenden of 
uitreiken van het besluit aan de aanvragers. Gelijktijdig stelt het college de overige bevoegde 
gezagsorganen schriftelijk in kennis van de genomen besluiten. 

2. De besluiten als bedoeld in het eerste lid worden gelijktijdig met de bekendmaking ter inzage gelegd. 
 
 

Paragraaf 2.4 Uitvoeren programma 
 
Artikel 13. Overleg wijze van uitvoeren 
 
1. Binnen vier weken nadat het programma is vastgesteld treedt het college in overleg met de 

aanvrager over de wijze waarop de op het programma geplaatste voorziening wordt uitgevoerd. In 
dit overleg wordt alle informatie verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van de voorziening en 
worden, voor zover van toepassing, afspraken gemaakt over: 
a) het bouwheerschap, bedoeld in artikel 103 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 101 van 

de Wet op de expertisecentra en artikel 76n van de Wet op het voortgezet onderwijs; 
b) het tijdstip waarop het bouwplan en de begroting door de aanvrager worden ingediend;  
c) als dit van toepassing is, een andere wijze waarop de toegekende voorziening wordt uitgevoerd, 

met inachtneming van het beschikbaar te stellen bedrag; 
d) de wijze waarop het college het bouwplan en de begroting toetst, en of het naar het oordeel van 

het college noodzakelijk is bij het toetsen van het bouwplan en de begroting rekening te houden 
met feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn ten opzichte van het moment waarop het 
programma is vastgesteld, waardoor het eerder genomen besluit kan worden herzien; 

e) de controle op en het afleggen van verantwoording over het besteden van de beschikbaar te 
stellen middelen; 

f) de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt; 
g) de mogelijkheid om vooruitlopend op het aanvragen van het totale investeringskrediet een 

bedrag aan te vragen voor de kosten van voorbereiding van het bouwplan. 
2. De inhoud van de afspraken of het feit dat het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid legt het 

college schriftelijk vast in een verslag. De aanvrager ontvangt het verslag binnen 4 weken na het 
overleg. Als de aanvrager niet binnen twee weken nadat het verslag is ontvangen schriftelijk 
reageert, wordt, afhankelijk van de inhoud van het vastgestelde verslag, geacht overeenstemming of 
geen overeenstemming te zijn bereikt. 

3. Bij het toepassen van artikel 14, tweede lid, neemt het college binnen 4 weken nadat 
overeenstemming is bereikt een beslissing over het tijdstip waarop de bekostiging aanvangt. Het 
bepaalde in artikel 15 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 

4. Als in het overleg geen overeenstemming is bereikt, deelt het college dit binnen 4 weken nadat het 
verslag is vastgesteld schriftelijk mede aan de aanvrager en vermeldt gelijktijdig dat het bekostigen 
van de uitvoering van de voorziening wordt opgeschort. 

 
 

Artikel 14. Instemmen bouwplannen en begroting; tijdstip aanvang bekostiging; toetsen 
wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden; overleggen offertes 
 
1. Nadat overeenstemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, is bereikt dient het bevoegd gezag het 

bouwplan en, als de voorziening wordt bekostigd op basis van de feitelijke kosten, de bijbehorende 
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begroting in bij het college. Het bevoegd gezag houdt daarbij rekening met de hierover gemaakte 
afspraken, bedoeld in artikel 13, eerste lid. Gelijktijdig vermeldt het bevoegd gezag het tijdstip 
waarop de bekostiging kan starten. Het college moet instemmen met het bouwplan en de begroting 
voordat een bouwopdracht wordt verleend. 

2. Het college beslist binnen 6 weken nadat de stukken zijn ontvangen over de bouwplannen, de 
desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start. Het college kan, onder 
mededeling daarvan aan de aanvrager, deze termijn verlengen met 3 weken. Als niet binnen de 
gestelde termijn is besloten, wordt geacht instemming te zijn verleend met de bouwplannen en de 
begroting en start de bekostiging op het door de aanvrager aangegeven tijdstip. Het college stelt de 
aanvrager binnen 2 weken na de datum van de beslissing over het bouwplan, de desbetreffende 
begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start respectievelijk na de datum waarop de 
instemming geacht wordt te zijn verleend hiervan schriftelijk  in kennis. 

3. De vergoeding op basis van de feitelijke kosten wordt vastgesteld op basis van de economisch 
meest voordelige inschrijving. 

 
 

Artikel 15. Aanvang bekostiging 
 
Het college kan bij de beslissing over het tijdstip waarop de bekostiging start bepalen dat de gelden in 
termijnen betaald worden. Het betalen van de gelden vindt telkens plaats op een zodanig tijdstip dat de 
aanvrager kan voldoen aan de financiële verplichtingen die voortkomen uit het realiseren van de op het 
programma geplaatste voorziening. 
 
 

Artikel 16. Vervallen aanspraak op bekostiging 
 
1. Voor 1 oktober van het jaar waarop het programma betrekking heeft, geeft de aanvrager een 

bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur- of erfpachtovereenkomst af. Hiervan zendt hij voor 15 
oktober een afschrift aan het college. De aanspraak op bekostiging vervalt als niet aan deze 
verplichtingen wordt voldaan. 

2. De in het eerste lid bedoelde: 
a) bouwopdrachten en overeenkomsten zijn onherroepelijk; 
b) bouwopdrachten vermelden de aanvangsdatum van het werk en de termijn, uitgedrukt in het 

aantal werkbare dagen, waarbinnen het werk wordt opgeleverd; 
c) huur- of erfpachtovereenkomsten vermelden de datum van inwerkingtreding, alsmede de duur 

van de overeenkomst; 
d) koopovereenkomsten vermelden de datum van aankoop. 

3. De aanspraak op bekostiging vervalt niet als het overschrijden van de in het eerste lid bedoelde 
termijn veroorzaakt wordt door: 
a) bijzondere omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen, en 
b) de aanvrager voor 1 september een schriftelijk gemotiveerd verzoek tot het verlengen van de 

termijn heeft ingediend bij het college. 
4. Het college beslist voor 15 september op een verzoek tot het verlengen van de termijn. Bij inwilliging 

van het verzoek wordt in het besluit aangegeven tot welke datum de termijn wordt verlengd. 
 
 

 
 

HOOFDSTUK 3 
AANVRAGEN MET SPOEDEISEND KARAKTER 

 

Paragraaf 3.1 Aanvraag 
 
Artikel 17. Indienen aanvraag 



Pagina 8 van 44  

Registratienr.: Z/14/007511/14593    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit  Nr   

 

 
Een aanvraag tot bekostiging van een voorziening  die gelet op de voortgang van het onderwijs geen 
uitstel kan lijden,  wordt binnen twee weken na het ontstaan van de calamiteit ingediend bij het college. 
Hierbij wordt gebruikgemaakt van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. 
 

Artikel 18. Inhoud aanvraag 
 
1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 17  vermeldt naast de gegevens  genoemd in artikel 7, eerste lid, 

de omstandigheden waarom de voorziening spoedeisend wordt geacht.  
 

2. Het college stelt de aanvrager binnen twee weken na de datum waarop de aanvraag is ingediend, 
schriftelijk op de hoogte als gegevens als bedoeld in het eerste ontbreken. De aanvrager heeft 
vervolgens twee weken om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet gebeurt, neemt het 
college de aanvraag niet in behandeling. 

 

 

Paragraaf 3.2 Beoordeling aanvraag; uitvoering besluit 
 
Artikel 19. Tijdstip beslissing 
 
1. Het college beslist binnen zes weken nadat de aanvraag is ontvangen of binnen vier weken nadat de 

aanvullende gegevens zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt. 
 
2. Als een beschikking niet binnen  de gestelde termijn kan worden gegeven,  deelt het college dit de 

aanvrager schriftelijk mede  en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel 
tegemoet kan worden gezien.  

 
3. Het college stelt de aanvrager binnen twee weken na de datum van de beslissing schriftelijk van de 

beslissing in kennis. 

 
Artikel 20. Inhoud beslissing 
 
1. De aangevraagde voorziening wordt toegewezen, indien het college heeft vastgesteld dat het treffen 

van de voorziening, gelet op de voortgang van het onderwijs, geen uitstel kan lijden en geen van de 
in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs 
opgenomen weigeringsgronden van toepassing is. Bij deze vaststelling past het college de regels toe 
met betrekking tot:  
a. de beoordelingscriteria als bedoeld in bijlage I;  
b. de prognosecriteria als bedoeld in bijlage II;  
c. de oppervlakte en indeling van gebouwen als bedoeld in bijlage III. 

2. De beslissing van het college kan een gedeelte van de gewenste voorziening dan wel een andere 
dan de gevraagde voorziening omvatten.  
Indien de aanvraag wordt toegewezen, vermeldt het college welk genormeerd bedrag ingevolge het 
bepaalde in bijlage IV, deel A voor de toegewezen voorziening beschikbaar wordt gesteld, dan wel 
wat het geraamde bedrag is indien het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 4, derde lid, 
laatste volzin.   

 
Artikel 21. Uitvoering beslissing 
 
1. Na het bekendmaken van  een beslissing als bedoeld in artikel 22, eerste lid, waarbij een vergoeding 

is toegewezen, treedt het college zo spoedig mogelijk in overleg met de aanvrager over de wijze 
waarop de voorziening wordt uitgevoerd. 
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Het bepaalde in de artikelen 15, 16. 17 en 18, tweede tot en met vierde lid, is daarbij van 
overeenkomstige  toepassing.  

2. Binnen drie maanden na bekendmaking van een beslissing als bedoeld in het eerste lid, geeft de 
aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur of erfpachtovereenkomst af. Hiervan zendt 
hij binnen twee weken een afschrift aan het college. De aanspraak op bekostiging vervalt als niet aan 
deze verplichtingen wordt voldaan.  

 
 

Hoofdstuk 4. Medegebruik en verhuur 
 
 
Paragraaf 4.1 Medegebruik voor onderwijs of educatie 
 
Artikel 22. Aanduiden omstandigheden 
 
Het college kan overgaan tot het vorderen van een gedeelte van een voor een school bestemd gebouw 
of terrein als: 
a) door medegebruik aan de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien van een school waarbij 

overeenkomstig bijlage III, deel C, een aanvullende ruimtebehoefte is vastgesteld en het bevoegd 
gezag van die school een aanvraag als bedoeld in de artikelen 6 of 17 heeft ingediend; 

b) sprake is van een tekort aan huisvestingscapaciteit bij een andere school of een instelling als 
bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, vastgesteld aan de hand van de voor die school of 
instelling gangbare berekeningswijze; 

c) leegstand is vastgesteld in een lesgebouw van een school; 
d) leegstand is vastgesteld in een lokaal bewegingsonderwijs van een school, of 
e) een sportveld van een school voor voortgezet onderwijs niet volledig wordt benut, wat blijkt uit het 

lesrooster van de school of scholen die dat sportveld voor het onderwijs gebruiken. 
 
 

Artikel 23. Omschrijving leegstand 
 
1. Er is sprake van leegstand in een schoolgebouw als overeenkomstig bijlage III, deel C, is 

vastgesteld dat de vastgestelde capaciteit van het gebouw groter is dan de vastgestelde 
ruimtebehoefte.  

2. Er is sprake van leegstand in een lokaal bewegingsonderwijs als:  
a) het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, 

speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, en de som van het aantal klokuren gebruik 
dat door het college is vastgesteld minder is dan 40 klokuren;  

b) het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor voortgezet onderwijs en uit de 
overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte blijkt dat het lokaal minder dan 
40 lesuren wordt gebruikt, tenzij het bevoegd gezag op basis van het lesrooster of de lesroosters 
voor het lopende of eerstkomende schooljaar aantoont dat dit niet het geval is; 

c) het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs, en de som van de 
berekeningswijzen, bedoeld onder a en b, minder is dan 40 klokuren.  

 
 
Artikel 24. Nalaten vorderen  
 
Het college vordert geen medegebruik als het bevoegd gezag de leegstand van het gebouw waarin het 
beoogde medegebruik moet plaatsvinden, in gebruik heeft gegeven aan een andere school of scholen 
voor het onderwijs aan die school of scholen, tenzij dat gebruik kan plaatsvinden in de voor die scholen 
al beschikbare huisvestingscapaciteit. 
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Artikel 25. Overleg en mededeling 
 
1. Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 6 

overlegt het daarover met de betrokken bevoegde gezagsorganen tijdens het overleg als bedoeld in 
artikel 10. 

2. Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 17, 
overlegt het daarover zo spoedig mogelijk met de betrokken bevoegde gezagsorganen. 

3. Binnen 4 weken nadat het programma is vastgesteld of binnen 1 week na het overleg, bedoeld in het 
vorige lid, deelt het college het bevoegd gezag waarvan gevorderd wordt schriftelijk mede dat 
gevorderd wordt. 

4. De schriftelijke mededeling van het college bevat in ieder geval: 
a) de naam van de school en het bevoegd gezag waarvoor wordt gevorderd; 
b) een aanduiding van het aantal leerlingen waarvoor gevorderd wordt of, als het betreft het 

bewegingsonderwijsonderwijs, het aantal klokuren dat gevorderd wordt; 
c) het gebouw waarop de vordering betrekking heeft; 
d) het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte dat gevorderd wordt; 
e) de periode waarvoor gevorderd wordt, en  
f) de ingangsdatum van het medegebruik. 

 
 

Artikel 26. Vergoeding 
 
De betrokken bevoegde gezagsorganen stellen in onderling overleg de vergoeding voor het 
medegebruik vast. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat de vergoeding kostendekkend dient te 
zijn. Als geen overeenstemming wordt bereikt, stellen partijen in onderling overleg vast welke 
handelswijze wordt gevolgd. 
 
 

Paragraaf 4.2 Medegebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve 
doeleinden 
 
Artikel 27. Overleg en mededeling 
 
1. Voordat het college overgaat tot vorderen overlegt het college met het bevoegd gezag. 
2. In het overleg komt in ieder geval aan de orde: 

a) voor welke activiteit of activiteiten gevorderd wordt; 
b) of die activiteit of activiteiten zich verdragen met het onderwijs aan de in het gebouw gevestigde 

school; 
c) of maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het onderwijs aan de in het gebouw 

gevestigde school hinder van het medegebruik ondervindt; 
d) wat naar oordeel van het college en het bevoegd gezag een redelijke vergoeding voor het 

medegebruik is; 
e) de datum waarop het medegebruik redelijkerwijs aanvang kan nemen. 

3. Binnen  4 weken na het overleg deelt het college het bevoegd gezag waarvan medegebruik 
gevorderd wordt schriftelijk mede dat gevorderd wordt. Als het overleg heeft geleid tot afspraken, 
worden ook deze opgenomen in de schriftelijke mededeling. Als het overleg niet tot volledige 
overeenstemming heeft geleid, dan bevat de mededeling de beslissing van het college over de 
punten waarover geen overeenstemming was bereikt.  
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Paragraaf 4.3 Verhuur 
 
Artikel 28. Verzoek toestemming college 
 
1. Het bevoegd gezag verzoekt het college schriftelijk om toestemming als bedoeld in artikel 108, 

eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 106, eerste lid, van de Wet op de 
expertisecentra of artikel 76s, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs voordat een 
huurovereenkomst wordt gesloten.  

2. Het verzoek bevat een aanduiding van de huurder en van de bestemming van de te verhuren ruimte. 
3. Het college kan aan de toestemming de voorwaarde verbinden dat voor de verhuur een huur is 

verschuldigd. 
 
 

 

Hoofdstuk 5. Einde gebruik gebouwen en terreinen 
 

 
Artikel 29. Staat van onderhoud 
 
1. Als het bevoegd gezag aan het college schriftelijk meldt dat een gebouw of terrein niet meer nodig is 

voor het huisvesten van een school stelt het college vast of er mogelijk sprake is van achterstallig 
onderhoud aan het gebouw of terrein. 

2. Als het college vaststelt dat er sprake is van achterstallig onderhoud wordt voordat de 
eigendomsoverdracht plaatsvindt een staat van onderhoud opgemaakt. 

3. De staat van onderhoud wordt na overleg met het bevoegd gezag opgemaakt in opdracht van het 
college. 

4. Over de staat van onderhoud wordt overleg gevoerd met het bevoegd gezag.  
5. Als uit de staat van onderhoud blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud wordt in het overleg 

vastgesteld welk deel hiervan voor rekening van het bevoegd gezag komt en of het bevoegd gezag 
opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, of dat het bevoegd gezag een in 
overleg vast te stellen bedrag aan het college betaalt. Als geen overeenstemming wordt bereikt, 
stellen partijen vast welke handelwijze verder gevolgd wordt. 

6. Het opmaken van een staat van onderhoud blijft achterwege als dit naar het oordeel van het college 
niet nodig is.  

 
 
 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 
 
 
Artikel 30. Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet 
 
In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet voorziet 
beslist het college. 
 

Artikel 31. Indexering 
 
Het college stelt jaarlijks de in het kader van deze verordening gehanteerde normbedragen voor de 
vergoeding van voorzieningen bij op basis van de in bijlage IV opgenomen systematiek van 
prijsbijstelling. 
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Artikel 32. Intrekken oude verordening 
 
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leiderdorp 2010 en de bijbehorende 
bijlagen worden ingetrokken, met dien verstande dat deze van kracht blijven voor voorzieningen die zijn 
toegekend op basis van die verordening. 
 
 

Artikel 33. Inwerkingtreding en citeertitel 
 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.  
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Leiderdorp 2015.  
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Bijlagen behorende bij de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

Leiderdorp 2015 
 

Bijlage I – Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen 
 
 

- Deel A - Lesgebouwen 
 
De voorzieningen genoemd onder A.2 (vervangende bouw), A.3.1 (uitbreiding met één of meer 
leslokalen) en A.3.2 (uitbreiding met een speellokaal) worden niet noodzakelijk geacht voor dislocaties 
met een permanente bouwaard. Slechts in bijzondere omstandigheden kan dit, na overleg met het 
bevoegd gezag en ter beoordeling van het college plaatsvinden. 
 
 

A.1 Nieuwbouw 
 
Noodzaak van nieuwbouw is aanwezig als: 
a. de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt; 
b. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en: 

1. als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 
opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende ten minste 15 jaar kunnen worden 
verwacht, of 

2. als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 
opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende ten minste 4 jaar kunnen worden 
verwacht, en 

c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school, en 

d. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren.  
 
 

A.2 Vervangende bouw 
 
De noodzaak van vervangende bouw is aanwezig als: 
a. op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage wordt vastgesteld 

dat onderhoud of aanpassing niet zal leiden tot de gewenste levensduurverlenging van tenminste 20 
jaar; 

b. dit het gevolg is van een herschikkingsoperatie; 
c. dit het gevolg is van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en: 

1. als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 
opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 15 jaar aanwezig 
zijn of kunnen worden verwacht, of 

2. als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 
opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 4 jaar aanwezig 
zijn of kunnen worden verwacht, en 

d. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school, en 

e. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren. 
 
 

A.3 Uitbreiding 
 
A.3.1 Uitbreiding schoolgebouw 
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De noodzaak van het uitbreiden van een schoolgebouw is aanwezig als: 
a. de overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit van een schoolgebouw van een school 

voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs kleiner is dan de overeenkomstig bijlage III, 
deel B, vastgestelde ruimtebehoefte en het verschil tussen de capaciteit en de ruimtebehoefte voor 
een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, of een school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of een voortgezet onderwijs, gelijk of groter is 
dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III, deel C, en 

b. daarnaast: 
1.    als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 

opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende minstens vijftien jaar kunnen 
worden verwacht,  

2.    als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 
opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende minstens vier jaar aanwezig 
zijn of kunnen worden verwacht, of 

3.    de prognose op basis van de laatste teldatum voor het indienen van de aanvraag aantoont dat 
het aantal leerlingen dat aanwezig is niet voor ten hoogste vier jaar binnen het gebouw of de 
gebouwen kunnen worden gehuisvest, en 

c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school, en 

d. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren. 
 
 

A.3.2 Uitbreiding speciale school voor basisonderwijs en school voor speciaal onderwijs 
met een speellokaal 
 
De noodzaak van het uitbreiden met een speellokaal is aanwezig als: 
a. tot een school voor speciaal basisonderwijs minstens twaalf kinderen jonger dan zes jaar of tot een  

school of afdeling van een school voor speciaal onderwijs kinderen jonger dan zes jaar worden 
toegelaten; 

b. de school volgens een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat de school 
minstens vijftien jaar zal blijven bestaan; 

c. in het schoolgebouw geen speellokaal aanwezig is; 
d. medegebruik van een speellokaal of lokaal bewegingsonderwijs binnen 300 meter onmogelijk is, en 
e. het naar oordeel van het college onmogelijk is om tegen redelijke kosten inpandig een speellokaal te 

realiseren door gebruik te maken van een bestaand verschil tussen de overeenkomstig bijlage III, 
deel A, vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde 
ruimtebehoefte. 

 

 
A.4 In gebruik nemen van een bestaand gebouw 
 
De noodzaak van het in gebruik nemen van een gebouw is aanwezig als: 
a. de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt of als het 

huidige gebouw moet worden vervangen of uitgebreid; 
b. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en: 

1. als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 
opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende minstens vijftien jaar kunnen 
worden verwacht, of 

2. als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 
opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende minstens vier jaar kunnen worden 
verwacht, en 
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c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school; 

d. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren, en 
e. de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in redelijke 

verhouding staan tot de kosten van vervangende bouw of uitbreiding. 
 

 
A.5 Verplaatsen tijdelijk gebouw 
 
De noodzaak van het verplaatsen van een tijdelijk gebouw is aanwezig als: 
a. er op basis van een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose een tijdelijke behoefte aan 

huisvesting voor minstens vier jaar is, waarin een beschikbaar leeg of leegkomend tijdelijk gebouw 
kan voorzien; 

b. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school;  

c. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren, en 
d. de kosten van het verplaatsen naar oordeel van het college in redelijke verhouding staan tot de 

kosten van een nieuwe tijdelijke voorziening voor hetzelfde aantal leerlingen en voor dezelfde 
tijdsduur. 

 
  

A.6 Terrein 
 
De noodzaak van het verwerven of uitbreiden van een terrein of een deel daarvan is aanwezig als het 
college heeft ingestemd met een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1 tot en met 4, 
en de oppervlakte van het bestaande terrein niet voldoende is om deze voorziening te realiseren. De 
oppervlakte van het terrein moet voldoen aan de minimumnormen, bedoeld in bijlage III, deel D. 
 

 
A.7 Eerste inrichting  
 
1. De noodzaak van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en hulpmiddelen 

ontstaat wanneer een voorziening wordt toegekend die uitbreiding van de totale 
huisvestingscapaciteit van de school tot gevolg heeft en deze niet voor 1 januari 2015 is bekostigd. 

2. De noodzaak van eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair van een speellokaal is 
aanwezig als een speciale school voor basisonderwijs of een speciale school wordt uitgebreid met 
een speellokaal. 

3. Bij fusie van scholen wordt uitsluitend uitbreiding van eerste aanschaf van onderwijsleerpakket, 
meubilair of leer- en hulpmiddelen toegekend als het aantal leerlingen na de fusie groter is dan het 
totaal aantal leerlingen van de afzonderlijk aan de fusie deelnemende scholen. 

 

 

A.8 Medegebruik 
 
1. De noodzaak van medegebruik van een school voor basisonderwijs, een speciale school voor 

basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of een school 
voortgezet onderwijs, is aanwezig als het verschil tussen de overeenkomstig bijlage III, deel A, 
vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte: 
a. gelijk of groter is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III, deel C, en 
b. een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat de overeenkomstig bijlage III, 

deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte voor minimaal vier jaar noodzakelijk is. 
2. Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor medegebruik is 

een afstand van ten hoogste 2000 meter, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende 
begaanbare en veilige weg. 
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3. Medegebruik blijft beperkt tot ten hoogste twee gebouwen. 
4. Medegebruik vindt plaats vanaf minimaal 2 groepen leerlingen, gebaseerd op de n-factor van de 

betreffende onderwijssector waarbij de n-factor voor het basisonderwijs is gebaseerd op 24 
leerlingen.  

 
 

A.9 Herstel van constructiefouten 
 
De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage uitwijst dat 
het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.  
 
 

A.10 Vervangen of herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair en 
leer- en hulpmiddelen in geval van bijzondere omstandigheden 
 
De noodzaak van vervangen of herstel van een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair en leer- en 
hulpmiddelen als gevolg van schade daaraan is aanwezig als door de opgetreden bijzondere omstan-
digheid het onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd. 
 

 
 

Deel B - Voorzieningen voor lokalen bewegingsonderwijs 
 

 
B.1 Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming. 
 
De noodzaak van: 
a. nieuwbouw is aanwezig als de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in 

aanmerking brengt; 
b. vervangende nieuwbouw is aanwezig op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde 

bouwkundige rapportage wordt vastgesteld dat onderhoud of aanpassing niet zal leiden tot de 
gewenste levensduurverlenging van tenminste 20 jaar of dit het gevolg is van een 
herschikkingsoperatie; 

c. uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs is aanwezig als de oppervlakte van de zaal kleiner is 
dan 140 vierkante meters en het effectief gebruik van het lokaal daardoor belemmerd wordt, of 

d. het in gebruik nemen van een lokaal bewegingsonderwijs is aanwezig als: 
1. de minister de school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt; 
2. het huidige gebouw overeenkomstig onderdeel b voor vervanging in aanmerking komt; of 
3. de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in redelijke 

verhouding staan tot de kosten van vervangende bouw, en  
e. het onmogelijk is gebruik te maken van één of meer lokalen bewegingsonderwijs of van binnen een 

redelijke termijn beschikbaar komende lokalen bewegingsonderwijs voor: 
1. een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, bij noodzakelijk gebruik van: 

a) ten minste 20 klokuren binnen 1 km gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende 
begaanbare en veilige weg, of 

b) ten minste 15 klokuren binnen 3,5 km gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende 
begaanbare en veilige weg, of 

c) ten minste 5 klokuren binnen 7,5 km, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende 
begaanbare en veilige weg; 

2. een school voor speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs, bij noodzakelijk gebruik van: 
a) ten minste 10 groepen speciaal onderwijs binnen 1 km gemeten langs de kortste voor de 

leerling voldoende begaanbare en veilige weg, of 
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b) ten minste 10 groepen voortgezet speciaal onderwijs binnen 2 km gemeten langs de kortste 
voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg, of 

c) ten minste 6 groepen speciaal onderwijs binnen 3,5 km gemeten langs de kortste voor de 
leerling voldoende begaanbare en veilige weg, of 

d) ten minste 3 groepen speciaal onderwijs binnen 7,5 km gemeten langs de kortste voor de 
leerling voldoende begaanbare en veilige weg; 

3. een school voor voortgezet onderwijs binnen 2 km gemeten langs de kortste voor de leerling 
voldoende begaanbare weg, en  

een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaar de 
groepen leerlingen waarvoor het door het college vastgestelde aantal klokuren noodzakelijk is, 
aanwezig zijn of verwacht kunnen worden. 

 
 
B.2 Terrein 
 
De noodzaak van het verwerven of uitbreiden van een terrein of een deel daarvan is aanwezig als voor 
het realiseren van de nieuwbouw of de uitbreiding geen of onvoldoende terrein aanwezig is. 
 
 

B.3 Eerste inrichting  
 
De noodzaak van eerste inrichting bewegingsonderwijs is aanwezig als: 
a. nieuwbouw, uitbreiding of ingebruikneming bestaand lokaal bewegingsonderwijs voor de school is 

goedgekeurd, en  
b. voor de desbetreffende groepen leerlingen van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal 

onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs nog niet eerder bekostiging eerste inrichting 
bewegingsonderwijs is verstrekt of voor de desbetreffende leerlingen van het voortgezet onderwijs 
nog niet eerder bekostiging eerste inrichting bewegingsonderwijs is verstrekt. 

 
B.4 Huur van een sportterrein school voor voortgezet onderwijs 
 
De noodzaak van huur van een sportveld is aanwezig als het lesrooster buitensport vermeldt, het 
bevoegd gezag niet beschikt over een eigen sportveld en medegebruik van een sportveld van een ander 
bevoegd gezag onmogelijk is. 
 
 

B.5 Medegebruik 
 

De noodzaak van medegebruik is aanwezig als het door de gemeente vastgestelde aantal klokuren 
bewegingsonderwijs zodanig is dat daarvoor binnen de op dat moment in gebruik zijnde lokalen 
bewegingsonderwijs geen plaats is. 
 
 

B.6 Herstel constructiefouten 
 
De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage uitwijst dat 
het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.  
 
 

B.7 Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in 
geval van bijzondere omstandigheden 
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De noodzaak van vervangen of herstel van een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair als gevolg van 
schade daaraan is aanwezig als door de opgetreden bijzondere omstandigheid het onderwijs in het 
desbetreffende gebouw wordt gehinderd. 
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Bijlage II – Prognosecriteria 
 
 
 
A. Algemeen 
 
1. Een prognose van het aantal te verwachten leerlingen van een school voor basisonderwijs, een 

speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs of voor voortgezet onderwijs wordt gemaakt voor een periode van minstens vijftien jaar, 
met als eerste jaar het jaar waarin de start van de bekostiging wordt gewenst (de prognoseperiode). 

2. De prognose omvat gegevens voor minstens een periode van zes jaar (de analyseperiode) met als 
laatste jaar het jaar dat voorafgaat aan het indienen van de aanvraag. De prognose is niet meer dan 
twee jaar oud. Als basis voor de prognose mag gebruik gemaakt worden van de omvang van de 
basisgeneratie voor het basisonderwijs zoals het meest recent berekend door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

3. Een prognose wordt schriftelijk aangeleverd en bevat in ieder geval de relevante gegevens en 
berekeningen over de analyse- en prognoseperiode, een beschrijving van de gebruikte 
programmatuur en een onderbouwing van de aannames waarop de prognose is gebaseerd. 

 
 

B. Voedingsgebied 
 
1. Het voedingsgebied van een school omvat het gebied waaruit het overgrote deel van de leerlingen 

afkomstig is of zal zijn.  
2. De prognose voor een basisschool bevat in ieder geval een beschrijving van het voedingsgebied op 

wijkniveau. Bij een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs kan, als het voedingsgebied zich over de 
gemeentegrens uitstrekt, worden volstaan met een opsomming van de gemeenten die tot het 
voedingsgebied worden gerekend. 

3. Voor zover het voedingsgebied kleiner is dan de hele gemeente wordt beredeneerd aangegeven 
welke berekeningen op de basisgeneratie zijn toegepast. 

 
  

C. Prognose school voor basisonderwijs 
 
De prognose van een school voor basisonderwijs geeft per jaar inzicht in het te verwachten aantal 
leerlingen van de school of nevenvestiging waarbij rekening wordt gehouden met: 
a. het voedingsgebied; 
b. de bevolking in het voedingsgebied, verdeeld in relevante leeftijdsgroepen; 
c. de woningvoorraad en wijzigingen daarin, inclusief een eventuele wijziging van het voedingsgebied; 
d. veranderingen als gevolg van migratie, sterfte en geboorte in de leeftijdsgroepen, bedoeld onder b; 
e. veranderingen in de bevolking als gevolg van wijzigingen in de woningvoorraad; 
f. de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de basisschool, en 
g. het onderwijs dat wordt gegeven. 
 
 

D. Prognose speciale school voor basisonderwijs en school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs 
 
De prognose van een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs moet inzicht geven in: 
a. het voedingsgebied; 
b. de plaats waar het onderwijs moet worden gegeven; 



Pagina 20 van 44  

Registratienr.: Z/14/007511/14593    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit  Nr   

 

c. de voorgestelde datum van ingang van bekostiging, en 
d. als het een school voor meervoudig gehandicapte kinderen betreft, de handicaps van de leerlingen 

waarvoor de school bestemd is. 
 

 
E. Prognose school voor voortgezet onderwijs 
 
De prognose van een school voor voortgezet onderwijs moet inzicht geven in: 
de gemeente van herkomst van de leerlingen 
a. het voedingsgebied; 
b. de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de basisschool; 
c. de basisgeneratie 4 tot en met 11 jaar + 30 procent van de 12 jarigen, en 
d. de plaats waar het onderwijs moet worden gegeven. 
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Bijlage III – Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende 

ruimtebehoefte 
 
 
 

Deel A – Vaststellen capaciteit  
 
 
A.1 Uitgangspunten 
 
De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek vastgesteld. Het college kan in 
overeenstemming met het bevoegd gezag van een school besluiten tot het verminderen van de met 
onderstaande methodiek vastgestelde capaciteit, als de hiertoe beschikbaar komende ruimten worden 
ingezet voor onderwijskundige, culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Als een deel van 
een gebouw is gerealiseerd met andere dan overheidsmiddelen en hiervoor geen vergoeding wordt 
genoten, wordt dit deel niet tot de capaciteit van het gebouw gerekend. Dit deel wordt wel geregistreerd. 
 
 

A.1.1 School voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs 
 
1. De capaciteit van een gebouw voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor 

basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of voortgezet 
onderwijs wordt vastgelegd in de bruto vloeroppervlakte van het gebouw en bepaald overeenkomstig 
bijlage III, deel E. De capaciteit van ieder gebouw wordt afzonderlijk vastgesteld. 

2. Voor een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs geldt dat een eventueel aanwezig speellokaal niet in de capaciteitsbepaling wordt 
meegenomen. Als een speellokaal aanwezig is en de noodzaak van het uitbreiden met een 
speellokaal, bedoeld in bijlage I, onder A.3.2, aanwezig is, wordt op de bruto vloeroppervlakte 90 
vierkante meter in mindering gebracht. 

3. De capaciteit van een schoolgebouw wordt verminderd met 90 vierkante meter als een ruimte in het 
schoolgebouw is verhuurd voor het huisvesten van een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of 
kinderopvang en het college voor deze verhuur vooraf toestemming heeft verleend. 

4. De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw van het voortgezet onderwijs wordt vermeerderd 
met de bruto vloeroppervlakte van de lokalen bewegingsonderwijs. 

5. Als sprake is van een schoolgebouw met een bruto-netto-verhouding in de oppervlakte die sterk 
afwijkt van de sinds 1 januari 1997 gerealiseerde schoolgebouwen, kan het schoolbestuur een 
verzoek indienen tot vaststelling van een fictieve bruto vloeroppervlakte als grondslag voor de 
capaciteitsbepaling. 

 
 

A.1.2 Dislocaties, gebouwen met een permanente of tijdelijke bouwaard 
 
De capaciteit van dislocaties wordt overeenkomstig bijlage III, deel E, vastgesteld. 
 

 
A.1.3 Rangorde hoofdgebouwen en dislocaties 
 
Als een schoolbestuur voornemens is een hoofdvestiging, nevenvestiging of dislocatie af te stoten, wordt 
in overleg met het college vastgesteld welk gebouw wordt afgestoten. 
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A.1.4 Terrein 
 
Het terrein omvat het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop het schoolgebouw met 
toebehoren zich bevindt. De terreinoppervlakte is gelijk aan de grootte in de kadastrale registratie van 
het Kadaster. Als de kadastrale perceelgrenzen niet overeenkomen met de grenzen van het 
schoolterrein wordt het met overheidsmiddelen bekostigde deel van de terreinoppervlakte vastgelegd. 
 

 
A.1.5 Inventaris 
 
Voor de inventaris geldt als uitgangspunt dat op 1 januari 2015 alle scholen voor basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in 
de gemeente zijn voorzien van voldoende onderwijsleerpakket en meubilair en leer- en hulpmiddelen. De 
bruto vloeroppervlakte van de school is de basis voor het vaststellen van de omvang van de aanwezige 
inventaris. 
 
 

A.1.6 Lokalen bewegingsonderwijs 
 
 
A.1.6.1 Lokalen bewegingsonderwijs. 
 
De capaciteit van een lokaal bewegingsonderwijs bedraagt voor het basisonderwijs 26 klokuren en voor 
het voortgezet onderwijs 40 klokuren. 
 
 

A.1.6.2 Terrein 
 
De terreinoppervlakte is de oppervlakte zoals vastgelegd bij het Kadaster. Slechts de terreinoppervlakte 
van de vrijstaande lokalen bewegingsonderwijs gelegen op eigen terrein, los van het terrein van het 
lesgebouw, wordt geregistreerd. 
 
 

A.1.6.3 Inventaris 
 
De inventaris aanwezig op 1 januari 2015 wordt geacht voldoende te zijn. 
 
 
 

Deel B – Vaststellen ruimtebehoefte 
 
 
B.1 Lesgebouwen 
 
B.1.1 School voor basisonderwijs 
 
1. De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand van het aantal 

leerlingen en omvat een speellokaal. De ruimtebehoefte wordt berekend voor elke school met een 
eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer. Een 
nevenvestiging wordt voor het berekenen van de ruimtebehoefte beschouwd als een afzonderlijke 
school. De ruimtebehoefte is opgebouwd uit een basisruimtebehoefte en een toeslag in verband met 
de gewichtensom. 

2. De basisruimtebehoefte wordt berekend met de formule: 
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B = 200 + 5,03 * L, waarbij: 
 B = Basisruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante 

meter. 
 L  = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose betrekking 

heeft op de school zijn ingeschreven. 
3. De toeslag wordt berekend met de formule: 
 T  = 1,40 * G, waarbij: 
 T = Toeslag in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter. 
 G = Gecorrigeerde gewichtensom, welke als volgt wordt bepaald: 

1) bepaal de (ongecorrigeerde) gewichtensom (= het totaal van alle gewichten van alle 
ingeschreven leerlingen); 

2) verminder de ongecorrigeerde gewichtensom met een getal ter grootte van 6 procent van het 
aantal ingeschreven leerlingen, waarbij de gewichtensom niet kleiner dan 0 mag worden. De 
uitkomst wordt afgerond op een geheel getal; 

3) als de dan verkregen gewichtensom meer bedraagt dan 80 procent van het aantal 
ingeschreven leerlingen wordt de gewichtensom vastgesteld op 80 procent van het aantal 
ingeschreven leerlingen. 

 
 

B.1.2 Speciale school voor basisonderwijs 
 

1. De ruimtebehoefte voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand van 

het aantal leerlingen. De ruimtebehoefte wordt berekend voor elke school met een eigen BRIN-

nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer. Een nevenvestiging wordt 

voor het berekenen van de ruimtebehoefte beschouwd als een afzonderlijke school. De 

ruimtebehoefte wordt berekend met de formule: 

R = 250 + 7,35 * L, waarbij: 

R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter. 

L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose betrekking 

heeft op de school zijn ingeschreven. 

2. Een eventueel speellokaal leidt tot een additionele ruimtebehoefte van 90 vierkante meter. 

 

 

B.1.3 School voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
 
1. De ruimtebehoefte voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs wordt bepaald 

aan de hand van de onderwijssoort, de categorie (speciaal of voortgezet speciaal), het type vestiging 
en het aantal leerlingen. De ruimtebehoefte wordt berekend met de formule: 
R = V + f * L, waarbij 
R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter. 
V = Vaste voet in vierkante meter bruto vloeroppervlakte welke is voor: 

- de hoofdvestigingen voor alle onderwijssoorten, uitgezonderd VSO-ZMLK, 370 vierkante 
meter, en 
- de hoofdvestiging VSO-ZMLK, 250 vierkante meter. 

 Voor nevenvestigingen geldt geen vaste voet. 
f  = Factor (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling) overeenkomstig tabel 1, waarin is 
opgenomen een overzicht van f (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling), per 
onderwijssoort. 
L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose betrekking 
heeft op de school zijn ingeschreven. 

2. Een eventueel speellokaal leidt tot een additionele ruimtebehoefte van 90 vierkante meter. 

 
 



Pagina 24 van 44  

Registratienr.: Z/14/007511/14593    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit  Nr   

 

Tabel 1 – Ruimtebehoefte (v)so 
 
Onderwijssoort 

 
SO 

 
VSO 

 

Slechthorende kinderen (SH) 
Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren 
tot dove of slechthorende kinderen (ES) 
Visueel gehandicapten (VISG) 
Langdurig zieke kinderen (LZ) 
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) 
Kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten (PI) 
 

 
 
 

 
8,8 

 
 
 

 
12,2 

 

Dove kinderen (DO) 

Lichamelijk gehandicapte kinderen LG) 

Meervoudig gehandicapte kinderen (MG)1 

 
 

13,8 

 
 

15,5 

 
Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) 

 

 
8,8 

 
9,2 

 

 
B.1.4 School voor voortgezet onderwijs 
 
1. De ruimtebehoefte voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald aan de hand van het 

ruimtebehoeftemodel. De totale ruimtebehoefte van een instelling voor voortgezet onderwijs is het 
totaal van twee componenten, te weten: 
a. een leerlinggebonden component, en 
b. een vaste voet. 

2. De leerlinggebonden component wordt berekend door de in tabel 2.a opgenomen bruto 
vloeroppervlakten per leerling te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen dat op de school voor 
voortgezet onderwijs staat ingeschreven. De leerlinggebonden component is afhankelijk van de soort 
onderwijs, de leerweg of de sector die de leerling volgt. 

3. De vaste voet is opgenomen in tabel 2.b. De vaste voet voor de hoofdvestiging van de instelling is 
980 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Voor een nevenvestiging die op grond van een 
ministeriële beschikking in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging in verband met 
spreidingsnoodzaak geldt een afzonderlijke vaste voet van 550 vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte. Een tijdelijke nevenvestiging komt niet in aanmerking voor een vaste voet. Naast 
de vaste voet per instelling wordt per instelling een vaste voet toegekend op de vestiging voor die 
sectoren waar de beroepsgerichte leerweg(en) wordt aangeboden.  

4. De ruimtebehoefte is de som van: 
a. de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen per onderwijssoort met de 

bijbehorende normoppervlakten; 
b. de vaste voet per instelling,  
c. als dit van toepassing is, een vaste voet per sector, uitgedrukt in bruto vierkante meter en, 
d. als dit van toepassing is, een vaste voet voor een afdeling praktijkonderwijs. 

5. De ruimtebehoefte van een school voor praktijkonderwijs is de som van: 
a. de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen per onderwijssoort met de 

bijbehorende normoppervlakten; 
b. de vaste voet. 

6. Als dit noodzakelijk is voor het bepalen van de omvang van de toekenning, kan op basis van deze 

                                            
1 Tenzij bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de N-factor anders 
dan 7 is vastgesteld. Voor SO-MG met N=2 geldt 56,75, voor VSO-MG met N=2 geldt 57,5, voor SO-MG 
met N=3 geldt 56,75 en voor VSO-MG met N=3 geldt 57,5. 
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normering de leegstand in onderwijsruimten binnen een gebouw voor voortgezet onderwijs worden 
bepaald. Het ruimtebehoeftemodel kent geen afzonderlijke normering voor een orthopedagogisch 
didactisch centrum.  

 
 
Tabel 2.a – Berekening leerlingafhankelijke ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 

Onderwijssoort Leerweg
2

 Ruimtetype BVO/leerling 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2) - Algemeen 6,18 

Bovenbouw AVO/VWO - Algemeen 5,85 

Bovenbouw theoretische leerweg TLW Algemeen 6,41 

- LWOO Algemeen 7,07 

Bovenbouw techniek GLW Algemeen 5,98 

- - Specifiek 5,47 

- BLW Algemeen 4,69 

- - Specifiek 8,99 

- LWOO Algemeen 4,44 

- - Specifiek 12,72 

Bovenbouw economie GLW Algemeen 5,95 

- - Specifiek 0,89 

- BLW Algemeen 5,56 

- - Specifiek 2,25 

- LWOO Algemeen 5,85 

  Specifiek 3,06 

Bovenbouw zorg/welzijn GLW Algemeen 5,33 

  Specifiek 2,10 

 BLW Algemeen 4,71 

  Specifiek 4,22 

 LWOO Algemeen 4,85 

  Specifiek 5,53 

Bovenbouw landbouw GLW Algemeen 5,94 

  Specifiek 0,78 

 BLW Algemeen 5,37 

                                            
2
 TLW =  theoretische leerweg 

LWOO = leerwegondersteunend onderwijs 
GLW = gemengde leerweg 
BLW = beroepsgerichte leerweg (basis- of kader-) 
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  Specifiek 2,34 

 LWOO Algemeen 5,03 

  Specifiek 4,69 

Praktijkonderwijs  Algemeen 4,41 

  Specifiek 7,72 

 
 
Tabel 2.b – Vaste voet per instelling voor het berekenen van de ruimtebehoefte 
voortgezet onderwijs 

 

 
 
 
B.2 Lokalen bewegingsonderwijs  
 
Voor de behoefte bewegingsonderwijs wordt verwezen naar de Beleidsregel voor bekostiging 
gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 2015 

 
Tabel 3 – Uitgangspunten vaststellen ruimtebehoefte lokaal bewegingsonderwijs voortgezet 
onderwijs 

Onderwijssoort Leerweg BVO per 
leerling 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2) - 1,66 

Bovenbouw AVO/VWO - 0,78 

Bovenbouw theoretische leerweg TLW 1,11 

- LWOO 1,26 

Bovenbouw techniek GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Bovenbouw economie GLW 1,11 

- BLW 1,38 

Onderwijssoort Ruimtetype Vaste voet 

Hoofdvestiging Algemeen 980 

Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak Algemeen 550 

Tijdelijke nevenvestiging   0 

VMBO-techniek BLW Specifiek 299 

VMBO-economie BLW Specifiek 196 

VMBO-zorg/welzijn BLW Specifiek 168 

VMBO-landbouw BLW Specifiek 117 

Praktijkonderwijs Algemeen 306 
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- LWOO 1,57 

Bovenbouw zorg/welzijn GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Bovenbouw landbouw GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Praktijkonderwijs - 1,99 

 
 
 
 
 
 
Deel C – Vaststellen aanvullende ruimtebehoefte  
 
 
C.1 Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen 
 
Er is sprake van een voorziening voor blijvend gebruik als de overeenkomstig deel C vastgestelde 
ruimtebehoefte gedurende minstens vijftien jaar blijft bestaan. 
 
 

C.1.1 Nieuwbouw, of vervangende nieuwbouw 
 
De omvang van de goedgekeurde voor blijvend gebruik bestemde voorziening nieuwbouw of 
vervangende nieuwbouw wordt overeenkomstig deel B vastgesteld. 
 
 

C.1.2 Overige voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen 
 
1. Uitbreiding, uitbreiding ter vervanging van een bestaand gebouw, ingebruikneming of medegebruik 

wordt voor een: 
a. school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 

onderwijs vastgesteld als het verschil tussen de overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit 
en de overeenkomstig deel B vastgestelde ruimtebehoefte gelijk of groter is dan de 
drempelwaarde van: 
1) 55 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening basisonderwijs; 
2) 50 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening speciaal basisonderwijs; 
3) 50 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening voor een school voor 

speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs; 
b. school voor voortgezet onderwijs wordt vastgesteld als het verschil tussen de overeenkomstig 

deel A vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig deel B vastgestelde ruimtebehoefte gelijk of 
groter is dan tien procent van de bestaande capaciteit met een minimum van 100 vierkante 
meter. Medegebruik wordt vastgesteld op het verschil tussen de overeenkomstig deel B 
vastgestelde ruimtebehoefte en de overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit verhoogd met 
10%. 

2. Voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs bedraagt de bruto vloeroppervlakte van een speellokaal, in aanvulling op het 
aantal meters bruto vloeroppervlakte bedoelt in het eerste lid, 90 vierkante meter. 
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C.2 Voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen  
 
De ruimtebehoefte van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening wordt op dezelfde wijze 
vastgesteld als de ruimtebehoefte voor een voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen. Een voor 
tijdelijk gebruik bestemde voorziening is voor minstens vier jaar en maximaal vijftien jaar noodzakelijk. 
Voor het vaststellen van de omvang van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening moet het 
verschil: 
a. bij een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet 

speciaal onderwijs ten minste 40 vierkante meter bruto vloeroppervlakte bedragen, en 
b. bij een school voor voortgezet onderwijs voldoen aan het gestelde onder C.1.2, eerste lid, onder b. 

 

 

C.3 Overige voor blijvend gebruik of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen 
 

De omvang van een goedgekeurde voorziening: 

a. voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorziening terrein, dan wel uitbreiding van het terrein, 

wordt bepaald door de minimaal noodzakelijke terreinoppervlakte om het schoolgebouw te realiseren 

met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde eisen ten aanzien van de 

terreinoppervlakte en de minimumnormen, bedoeld in deel D. 

b. eerste aanschaf van: 

1) onderwijsleerpakket en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van het 

onderwijsleerpakket en meubilair voor een school basisonderwijs, een speciale school voor 

basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, en 

2) leer- en hulpmiddelen en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van leer- en 

hulpmiddelen en meubilair voor een school voor voortgezet onderwijs, 

is gekoppeld aan de omvang van de toegekende voorziening. 

c. tegemoetkoming in eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair voor een school voor 

voortgezet onderwijs als gevolg van een inpandige aanpassing waarbij algemene of specifieke ruimte 

wordt omgezet in specifieke of werkplaatsruimte bedraagt het verschil tussen de vergoeding voor 

eerste inrichting van de bestaande ruimte en de vergoeding voor eerste inrichting van de te creëren 

ruimte. 

d. herstel van constructiefouten en herstel van schade aan het gebouw, onderwijsleerpakket, leer- en 
hulpmiddelen en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden wordt bepaald door de 
activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs. 

 
 

C.4 Lokalen bewegingsonderwijs 
 
1. De omvang van de goedgekeurde voorziening nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding 

van een lokaal bewegingsonderwijs wordt: 
a. voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor 

speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs vastgesteld op het verschil tussen de 
overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit en het overeenkomstig B.2, eerste lid, 
vastgestelde ruimtebehoefte, en  

b. voor een school voor voortgezet onderwijs vastgesteld op de overeenkomstig B.2, tweede lid, 
vastgestelde ruimtebehoefte als de uitbreiding groter of gelijk is dan tien procent van de 
overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit. 

2. De omvang van de goedgekeurde voorziening aanpassen van een lokaal bewegingsonderwijs van 
een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke aanvullende vloeroppervlakte om te 
kunnen voldoen aan de minimumnormen, bedoeld in deel D, onder D.3.  
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3. De omvang van de goedgekeurde voorziening terrein, of uitbreiding van het terrein, voor een lokaal 
bewegingsonderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke terreinoppervlakte om het 
lokaal, of de uitbreiding van het lokaal te realiseren.  

4. De omvang van de goedgekeurde voorziening aanvulling op de eerste aanschaf van het meubilair 
wordt overeenkomstig bijlage IV bepaald als een lokaal bewegingsonderwijs in gebruik wordt 
genomen door andere leerlingen dan waarvoor het lokaal oorspronkelijk is bedoeld of wordt 
uitgebreid. 

5. De omvang van de goedgekeurde voorziening herstel van constructiefouten en het herstel van 
schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden, 
wordt bepaald door de feitelijke kosten voor de activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn voor de 
voortgang van het onderwijs. 

 
 
 

Deel D – Minimumnormen bij het realiseren van nieuwe voorzieningen  
 
 
D.1 Terreinoppervlakte  
 
Voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs geldt voor 
het verharde gedeelte (speelplaats) een minimum terreinoppervlakte van 3 vierkante meter per leerling, 
met een minimum van 300 vierkant meter netto. Vanaf 200 leerlingen kan worden volstaan met 600 
vierkante meter netto. 
 
 

 
D.2 Speellokaal  
 
Een speellokaal heeft een minimum van 90 vierkante meter netto. 
 
 

D.3 Lokaal bewegingsonderwijs  
 
1. De netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs is minstens 252 vierkante meter netto 
en de hoogte minstens 5 meter. 
2. Een lokaal bewegingsonderwijs bevat minstens twee kleedruimten met een was- of 
douchegelegenheid. 
 
 
 

Deel E – Meetinstructie voor het vaststellen van de bruto vloeroppervlakte van 
schoolgebouwen 
 
 
E.1 Meetinstructie voor schoolgebouwen 
 
De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw wordt vastgesteld volgens NEN 2580. 
 
 

E.2 Aanvulling op de meetinstructie voor de schoolgebouwen 
 
E.2.1 (Speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
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1. De in- en aangebouwde fietsenstallingen en bergingen die uitsluitend van buitenaf bereikbaar 

zijn, worden niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend. 
2. De oppervlakte van verbindende ruimten tussen in- of aanpandige lokalen bewegingsonderwijs 

wordt toegekend aan het lesgebouw. 
3. Bij scheidingswanden tussen lesgebouwen en in- of aanpandige lokalen bewegingsonderwijs wordt 

de bruto vloeroppervlakte gerekend tot het hart van de scheidingsconstructie. 
 
 

E.2.2 Voortgezet onderwijs  
 
De bruto oppervlakte van een gebouw is de som van de bruto vloeroppervlakte van alle tot het gebouw 
behorende beloopbare binnenruimten. De bruto vloeroppervlakte wordt gemeten op vloerniveau langs de 
buitenomtrek van de opgaande buitenconstructies die de ruimten omhullen. Tot de bruto oppervlakte 
behoren eveneens:  
a. de oppervlakte van trapgaten, liftschachten, en leidingschachten op elk vloerniveau, en  
b. de oppervlakte van vrijstaande uitwendige kolommen, voor zover groter dan 0,5 vierkante meter.  
 
 

E.2.3 Uitzonderingen 
 
1. De oppervlakten van overdekte niet door vaste buitenbegrenzingen omsloten ruimten worden niet tot 

de bruto vloeroppervlakte gerekend, ongeacht de vloerconstructie of wijze van verharding. Dit betreft 
in ieder geval luifels, dakoverstekken, de ruimte onder op kolommen staande verdiepingen, 
fietsenstallingen.  

2. Open brand-of vluchttrappen aan de buitenzijde van een gebouw worden bij de bepaling van de 
bruto oppervlakte niet meegerekend.  

3. Niet beloopbare kelders en zolders worden niet meegerekend. 
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Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering 

 
 
 

Deel A – Indexering  
 
De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande 
systematiek van prijsbijstelling: 

 
A.1 Nieuwbouw en uitbreiding 
 

 

1  

Prijsindexcijfer van de 
bouwkosten van nieuwe 

woningen, jaar t, 
tweede kwartaal 

(bron: CBS, kerncijfers, 
bouwnijverheid, inclusief btw) 

 

MEV, jaar t+1, 
bruto investeringen door 

bedrijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en 

bestedingen) 

---------------------------------------- * ---------------------------------------- * ---------------------------------------- 

MEV, jaar t, 
bruto investeringen door 

bedrijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en 

bestedingen) 

 

Prijsindexcijfer van de 
bouwkosten van nieuwe 

woningen, jaar t-1, 
tweede kwartaal 

(bron: CBS, kerncijfers, 
bouwnijverheid, inclusief btw) 

 1 

 
 
 
A.2 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 

 

1  

Consumentenprijsindex, alle 
huishoudens, jaar t, per 1 juli 

(bron: CBS, Kerncijfers,  
cijfer van de maand juni jaar t) 

 

MEV, jaar t+1 
prijsmutatie netto materiële 

overheidsconsumptie 
(bron: CPB, Kerngegevens 

collectieve sector) 
------------------------------

---------- 
* ---------------------------------------- * ---------------------------------------- 

MEV, jaar t, 
prijsmutatie netto 

materiële 
overheidsconsumptie 

(bron: CPB, 
Kerngegevens 

collectieve sector) 

 

Consumentenprijsindex, alle 
huishoudens, jaar t-1, per 1 juli 

(bron: CBS, Kerncijfers,  
cijfer van de maand juni jaar t-

1) 

 1 
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Deel B – Normbedragen 
 
Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
 

 

A. Nieuwbouw met permanente bouwaard 
 
 

A.1 Kostencomponenten nieuwbouw 
 
1. De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten: 

a. kosten voor terrein; 
b. bouwkosten; 
c. toeslag voor het herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw; 
d. als het een school voor voortgezet onderwijs betreft, toeslag paalfundering; 
e. als het een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs betreft 

een toeslag voor het realiseren van een afzonderlijk speellokaal, en 
f. als het vigerende bouwbesluit daartoe verplicht, toeslag voor het aanbrengen van een 

liftinstallatie. 
2. Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter vervanging 

van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B. 
 
 
A.2 Kosten voor terreinen 
 
Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet aan het 
schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen overgedragen. De kosten 
van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij aankoop van een terrein als in de 
situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De kosten voor het terrein worden bepaald op de 
in de gemeente gangbare wijze van waardevaststelling van terreinen. Bij vervangende nieuwbouw op 
dezelfde plaats als het oude gebouw behoren de kosten voor het slopen van het oude gebouw tot de 
kosten voor terreinen. 
 
 

A.3.1 Bouwkosten 
 
1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en 
b. de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag per 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet de in overeenkomstig 
bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 

 
 

A.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs 
 
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m
2 
bvo

3

 € 666.689,57 

Voor elke volgende m
2
 bvo € 1.140,89 

                                            
3 Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 
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Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie inclusief 
een schacht wordt aangebracht 

€ 100.742,02 

 
 

A.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 
 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de 
volgende bedragen:  

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 670 m
2 
bvo, waarin 

niet begrepen een eventueel speellokaal 
€ 1.080.237,73 

Voor elke volgende m
2 
bvo, waarin niet begrepen een eventueel 

speellokaal 
€ 1.194,66 

Toeslag voor elk speellokaal € 102.495,11 

Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie inclusief 
een schacht wordt aangebracht 

€ 100.742,02 

 
 
A.3.4 Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag, voor de realisatie van de eerste 677 m
2 
bvo, 

waarin niet begrepen een eventueel speellokaal 
€ 1.039.554,13 

Voor elke volgende m
2 
bvo, waarin niet begrepen een 

eventueel speellokaal 
€ 1.187,58 

Toeslag voor elk speellokaal € 102.495,11 

Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 100.742,02 

 
 

A.3.5 Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs 
 
1. Er is geen onderscheid in de normbedragen tussen nieuwbouw en uitbreiding. 

Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw of uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 100.742,02 

2. De sectieafhankelijke kosten bestaan voor projecten vanaf 460 vierkante meter bruto vloeroppervlak 
uit een vast bedrag per voorziening en een vast bedrag per sectie. 

3. Voor projecten kleiner dan 460 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden geen 
sectieafhankelijke kosten per project toegekend. Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de 
bedragen voor de ruimteafhankelijke kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 

4. De bedragen zijn opgenomen in de tabel met vaste bedragen per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte en vaste bedragen per voorziening. 

5. Voor het berekenen van de vergoeding voor de: 
a. ruimteafhankelijke kosten wordt het overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aantal 

vierkante meter per type ruimte van de voorziening, vermenigvuldigd met onderstaande 
bedragen per ruimtesoort: 

 < 460 m
2
 > 460 <2.500 m

2
 > 2.500 m

2
 

 Algemene en specifieke ruimte € 1.784,94 € 1.059,30 € 1.033,93 

 Werkplaatsen € 1.743,37 € 1.410,24 € 1.410,24 

 Werkplaatsen consumptief € 2.116,98 € 1.783,86 € 1.783,86 
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b. sectieafhankelijke kosten wordt de vergoeding voor de algemene vaste voet of de vaste voet 
voor de algemene sectie of de werkplaatssectie, afhankelijk van de secties waaruit de 
overeenkomstig bijlage III, deel C, toegekende voorziening bestaat, verhoogd met de 
onderstaande bedragen: 

 <460m2 > 460 <2.500 m
2
 > 2.500 m

2
 

Algemene en specifieke ruimte € 0,00 € 112.625,40 

Werkplaatsen, exclusief consumptief € 0,00 € 221.075,15 € 308.617,49 

Werkplaatsen consumptief € 0,00 € 40.877,53 

6. Tot de algemene en specifieke ruimte behoren: 
a. (uiterlijke) verzorging/mode en commercie: huishoudkunde, gezondheidskunde, uiterlijke 

verzorging, mode en commercie, en 
b. handel/verkoop/administratie: verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren. 

7. Tot de werkplaatsen behoren: 
a. techniek algemeen: 

 1°. Bouwtechniek; 
 2°. Machinale houtbewerking; 
 3°. Meten; 
 4°. Elektrotechniek; 
 5°. installatietechniek; 
 6°. lasserij; 
 7°. Metaal; 
 8°. Motorvoertuigentechniek, en 
 9°. Mechanische techniek; 

b. consumptief: werkplaats consumptieve techniek; 
c. grafische techniek: werkplaats grafische techniek, en 
d. landbouw: groen-praktijk. 

8. De overige ruimten behoren tot de categorie algemene ruimte. 
 
 

A.3.6 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 
 
1. Voor de school voor voortgezet onderwijs is het bedrag van de normkosten gebaseerd op een 

standaardlocatie. Voor de volgende aanvullende investeringskosten wordt, indien noodzakelijk, een 
aanvullend bedrag beschikbaar gesteld: 
a. paalfundering, en 
b. bemaling. 

2. De aanvullende vergoeding is afhankelijk van de benodigde paallengte in relatie met de omvang van 
de bouw in bruto vloeroppervlakte en wordt bepaald op basis van de volgende formules: 

Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m
2
 

Paallengte 1 tot 15 meter €  3.283,18 + (€  17,23 * A) 

Paallengte 15 tot 20 meter      €  3.495,36 + (€  29,24 * A) 

Paallengte 20 meter of langer €  3.902,46 + (€  52,14 * A) 

 

Uitbreiding       >=  1000 m
2
     

Paallengte 1 tot 15 meter €  4.009,36 + (€    6,03 * A) 

Paallengte 15 tot 20 meter €  5.229,55 + (€  15,66 * A) 

Paallengte 20 meter of langer €  7.941,51 + (€  31,66 * A) 

3. Als de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling noodzakelijk en 
wordt een aanvullend bedrag per vierkante meter goedgekeurde terreinoppervlakte toegekend. De 
vergoeding bedraagt € 11,18 per vierkante meter terrein. 
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A.3.7 Toeslag voor herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw school 
voor primair en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. 
 
1. Als de vervangende nieuwbouw voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor 

basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs plaatsvindt op 
dezelfde plaats, moet het desbetreffende terrein, nadat de bouw is afgerond, worden hersteld en 
moeten de leerlingen verhuizen naar een tijdelijke, vervangende locatie. De genormeerde 
vergoeding voor deze kosten is gebaseerd op een vast bedrag per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte. 

2. De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld 
op basis van de volgende bedragen:  

Permanente bouw per m
2
 bvo € 46,25 

Tijdelijke bouw per m
2 
bvo € 31,74 

3. De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Permanente bouw per m
2 
bvo € 53,05 

Tijdelijke bouw per m
2 
bvo € 26,54 

 
 

B. Uitbreiding met permanente bouwaard 
 
 
B.1 Reikwijdte 
 
Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente bouwaard van een 
school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs tot 1035 vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte en van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs tot 1000 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Op overige uitbreidingen is paragraaf A overeenkomstig van 
toepassing. 
 
 

B.2 Kosten terrein 
 
Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van toepassing op 
het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein. 
 
 

B.3.1 Bouwkosten 
 
1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, 
b. als het vigerende bouwbesluit daartoe verplicht, toeslag voor het aanbrengen van een 

liftinstallatie en 
c. kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag per 
vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig bijlage III, deel C, 
vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 

 

 
B.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs 
 
De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 
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Startbedrag bij uitbreidingen van 115 m
2
 bvo of groter € 97.630,04 

Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 m
2
 bvo € 65.086,70 

Voor elke volgende m
2
 bvo € 1.300,53 

Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 121.090,08 

 

B.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 
 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen van 105 m
2
 bvo of groter € 100.399,24 

Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 105 m
2 
bvo € 66.932,83 

Voor elke volgende m
2
 bvo, waarin niet begrepen een 

eventueel speellokaal 
€ 1.326,45 

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m
2
 bvo) in 

combinatie met uitbreiding van de school 
€ 117.048,33 

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal, zonder 
gelijktijdige uitbreiding van de school 

€ 215.200,42 

Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 121.090,08 

 
 

B.3.4 Bouwkosten school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen van 96 m
2
 bvo of groter € 90.931,93 

Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 96 m
2
 bvo € 60.621,29 

Voor elke volgende m
2 
bvo, waarin niet begrepen een 

eventueel speellokaal 
€ 1.329,08 

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m
2
 bvo) in 

combinatie met uitbreiding van de school 
€ 102.495,11 

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m
2
 bvo), 

zonder gelijktijdige uitbreiding van de school 
€ 215.200,42 

Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 121.090,08 

 
 

B.3.5 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 
 
Het bepaalde in A.3.6 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de 
vergoeding voor paalfundering en bemaling bij uitbreiding. 

 
 
B.3.6 Toeslag voor het herstel van het terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw op 
dezelfde plaats 
 
Het bepaalde in A.3.7 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de 
vergoeding voor het herstel van terrein en verhuizing bij uitbreiding. 
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C. Tijdelijke voorzieningen 

 

 

C.1 Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen 
 
1. De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de investeringslasten van 

voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 
a. nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie; 
b. uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw, en 
c. uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen. 

2. In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een tijdelijke 
voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw.  

 
 

C.2 Kosten voor terreinen 
 
Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden de kosten 
voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2. 
 
 

C.3.1 Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie 
 
De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per vierkante 
meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en inrichting van terreinen, 
de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op nutsvoorzieningen.  
 

 
C.3.2 Vergoeding basisschool en speciale school voor basisonderwijs 
 
De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op 
basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m
2 
bvo of groter € 37.966,88 

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m
2
 bvo € 25.311,26 

Voor elke volgende m
2
 bvo € 933,03 

 
 

C.3.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs  
 
1. De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m
2 
bvo of groter € 39.793,33 

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m
2
 bvo € 26.890,74 

Voor elke volgende m
2
 bvo € 914,15 

 
2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor 
sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke verhuizing van de 
leerlingen. 
 
 

C.3.4 Vergoeding school voor voortgezet onderwijs 
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De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de 
vergoedingsformule € 567,99 * A + € 39.049,94, waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C, 
bepaalde aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is. 
 
 

C.4.1 Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair en speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs 
 
1. De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een 

bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de toeslag voor 
paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van terreinen.  

2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding 
voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke 
verhuizing van de leerlingen. 

 
 

C.4.2 Vergoeding basisschool en speciale school voor basisonderwijs 
 
De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt vastgesteld op 
basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m
2 
bvo of groter € 21.341,49 

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m
2 
bvo € 14.227,66 

Voor elke volgende m
2
 bvo € 977,65 

 

 
C.4.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs  
 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m
2 
bvo of groter € 21.639,41 

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m
2
 bvo € 14.426,27 

Voor elke volgende m
2 
bvo € 966,51 

 
 

C.5 Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen 
 
Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw worden 
vergoed op basis van de werkelijke kosten. 
 
 
 
 

D. Eerste inrichting 
 
 
D.1.1 Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair 
 
Bij uitbreiding met onderwijsleerpakket en meubilair wordt het uit te keren bedrag van de vergoeding 
bepaald aan de hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw 
berekende vergoeding. 
 
 

D.1.2 Vergoeding basisschool  
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De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag € 38.300,32 

Voor elke volgende m
2 
bvo € 133,98 

 
 

D.1.3 Vergoeding speciale school voor basisonderwijs 
 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de 
volgende bedragen:  

Startbedrag € 81.259,53 

Naast het startbedrag voor elke volgende m
2
 bvo € 138,61 

 
 

D.1.4 Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 
 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald 
op basis van de volgende bedragen:  

 Startbedrag Voor elke volgende m
2
 bvo 

SO/VSO-doven € 136.914,55 € 238,99 

SO/VSO-sh € 124.375,97 € 309,74 

SO/VSO-esm € 115.897,11 € 154,02 

SO/VSO-visg € 164.481,07 € 293,96 

SO/VSO-lz € 104.887,65 € 144,84 

SO/VSO-lg € 123.482,28 € 282,37 

SO/VSO-zmlk € 103.258,59 € 122,87 

SO/VSO-zmok € 100.790,31 € 141,25 

SO/VSO-pi € 101.681,28 € 153,39 

SO/VSO-mg € 125.025,87 € 125,29 

 
 

D.1.5 Vergoeding speellokaal speciale school voor basisonderwijs 
 
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een speellokaal voor een 
speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bedraagt € 7.415,30. 
 
 

D.2 School voor voortgezet onderwijs 
 
1. De vergoeding voor eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair is gekoppeld aan de toe te 

kennen voorziening nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, uitbreiding en 
ingebruikneming, niet zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw. Aanspraak 
op deze vergoeding bestaat als de eerste inrichting nog niet eerder door het rijk of de gemeente is 
bekostigd. De hoogte van de vergoeding wordt berekend door vast te stellen het verschil tussen de 
al toegekende vergoeding en de vergoeding die is vastgesteld op basis van de te realiseren bruto 
vloeroppervlakte per ruimtetype. De hoogte van de vergoeding per ruimtetype wordt bepaald op 
basis van de volgende bedragen: 

 Ruimtetype  Functie m² 

 Algemeen   € 158,06 

 Specifiek 
(Uiterlijke) verzorging/mode en commercie 
Handel/verkoop/administratie 
Praktijkonderwijs 

 € 369,42 
 € 225,99 
 € 303,42 

 Werkplaatsen Techniek algemeen  € 387,57 
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Consumptief 
Grafische techniek 
Landbouw 

 € 750,55 
  € 1.434,94 
  € 0,00 

 
2. Als in plaats van uitbreiding van het schoolgebouw medegebruik van een voor een school bestemd 

gebouw wordt gevorderd, wordt inventaris slechts toegekend als de inventaris in de voor 
medegebruik aangewezen ruimte ontbreekt of niet geschikt is. 

 
 
 
 

E. Lokalen bewegingsonderwijs 
 
 
E.1 Bouwkosten nieuwbouw 
 
1. De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs met een 

netto speeloppervlakte van 252 vierkante meters bedraagt € 700.859,23 als deze op het 
schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 715.034,52 als deze op een afzonderlijk terrein 
gerealiseerd wordt. In deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van fundering op staal en 
inrichting van het terrein. 

2. Scholen met lichamelijk gehandicapte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen of zeer 
moeilijk lerende leerlingen wordt een toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het normbedrag 
van deze toeslag is € 70.306,32. 

3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende bedragen: 

Paallengte Vergoeding Vergoeding bij ruimten LG en MG 

1<15m €   14.097,01 € 17.774,32 

15<20m €   19.433,46 €    24.616,04 

>20m €   27.293,44 €    35.426,62 

 
 

E.2 Uitbreiding 
 
Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de 
vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen bewegingsonderwijs met een 
oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of minder, kan de oefenvloer worden 
uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op 
basis van de volgende bedragen: 

Uitbreiding Normbedrag 
Paallengte 

1 < 15 meter 15 < 20 meter > 20 meter 

112 t/m 120 m
2
 €  162.835,79 €   6.310,99 €  10.930,99 €  17.870,96 

121 t/m 150 m
2
 €  197.949,27 €   7.891,30 €  13.660,22 €  22.338,70 

 
 

E.3.2 OLP/meubilair school voor basisonderwijs [en speciaal basisonderwijs] 
 
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een basisschool [of een speciale school voor basisonderwijs] bedraagt 
€ 51.310,54. 

 
 
 

E.3.3 OLP/meubilair school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
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De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs wordt 
bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Schoolsoort Bedrag in euro 

SO-doven  € 40.917,05 

SO-sh/esm  € 40.677,02 

SO-visg  € 49.245,65 

SO-lg/mg  € 53.943,88 

SO-lz/pi  € 38.691,75 

SO-zmlk  € 38.691,75 

SO-zmok  € 38.612,13 

VSO-doven  € 47.970,54 

VSO-sh/esm  € 49.222,23 

VSO-visg  € 58.558,40 

VSO-lg/mg  € 60.075,30 

VSO-lz/pi  € 47.277,37 

VSO-zmlk  € 47.277,37 

VSO-zmok  € 42.203,87 

SOVSO-doven  € 49.677,13 

SOVSO-sh/esm  € 53.253,05 

SOVSO-visg  € 60.768,46 

SOVSO-lg/mg  € 61.710,46 

SOVSO-lz/pi  € 51.307,01 

SOVSO-zmlk  € 51.307,01 

SOVSO-zmok  € 42.682,77 

 
 

E.3.4 Meubilair/leer- en hulpmiddelen school voor voortgezet onderwijs 
 
De vergoeding voor de eerste inrichting meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen: 

 Meubilair Leer- en hulpmiddelen Totaal 

 Eerste lokaal 
 Tweede lokaal 
 Derde lokaal 
 Oefenplaats 1 
 Oefenplaats 2 

€ 1.083,67 
€ 1.083,67 
€ 1.083,67 

€ 0,00 
€ 0,00 

€ 64.621,30 
€ 50.409,52 
€ 21.915,70 
€ 14.271,50 

€ 1.647,45 

€ 65.704,97 
€ 51.393,19 
€ 22.999,37 
€ 14.271,50 
  € 1.647,45 

 
 

E.4 Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening 
 
Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs mogelijk in een 
bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van: 
a. medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of 
b. huur van een gebouw van een commerciële exploitant. 
 
 
 
 
 

F. Vergoeding feitelijke kosten 
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Voor het vaststellen van de vergoeding op basis van de feitelijke kosten wordt onderscheid gemaakt in 
de voorzieningen genoemd in artikel 2, onder a, en de voorzieningen genoemd in artikel 2, onder b en c. 
In de kostenbegroting van de eerstgenoemde voorzieningen zijn opgenomen de kosten van de architect 
en het bouwkundig toezicht. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de ontvangen offertes voor het 
herstel als gevolg van een constructiefout of andere schade. Ook bij het vaststellen van deze niet 
genormeerde kosten moet rekening worden gehouden met de kosten van technische advisering. 
 

 

G. Huur sportvelden 
 
1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van de huur van een 

sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor de 
periode van 8 weken € 20,94 per klokuur. 

2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor 
voortgezet onderwijs niet beschikt over een eigen sportveld en geen gebruik maakt van een 
sportveld dat door de gemeente is gefinancierd. 

 
 

H. Specifiek locatie gebonden kosten 
 
Voor nieuwbouw en uitbreiding kan er naast de normkosten sprake zijn van specifiek locatie gebonden 
kosten. Hiervan is slechts sprake als de locatie voor de nieuwbouw of uitbreiding zodanig ligt of zodanige 
eigenschappen heeft dat de beoogde nieuwbouw of uitbreiding alleen mogelijk is als door extra 
maatregelen de locatie bruikbaar wordt gemaakt of het gebouw aan de locatie wordt aangepast. Het gaat 
dus hierbij onontkoombare, onvermijdbare kosten, die uniek zijn voor de locatie en waar geen 
alternatieven voor handen zijn.  
De kosten voor de noodzakelijke extra maatregelen worden door Burgemeester en Wethouders 
beoordeeld en kunnen leiden tot verhoging van de normkosten. Indien nieuwbouw of uitbreiding 
plaatsvindt op basis van de werkelijke kosten, dan is er geen verhoging voor specifiek locatie gebonden 
kosten mogelijk. 
Voorbeelden van specifiek locatie gebonden kosten zijn: extra geluidwering als het geluidsniveau op de 
gevel dit noodzakelijk maakt; een grotere oppervlakte van de begane grond (footprint) omdat door een 
molenbiotoop het aantal bouwlagen beperkter is dan gebruikelijk bij scholen van deze oppervlakte. 
Nadrukkelijk niet tot de specifiek locatie gebonden kosten behoren kosten die geen relatie tot de 
onderwijshuisvesting hebben, zoals bijvoorbeeld het realiseren van parkeervoorzieningen of 
verkeerskundige aanpassingen.  
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Bijlage V – Criteria voor het vaststellen van de prioriteit van de aangevraagde 
voorziening 

 
 
1. Algemeen 
 
Prioriteiten worden vastgesteld als het overeenkomstig artikel 11 vastgestelde bekostigingsplafond 
onvoldoende is om alle aangevraagde voorzieningen die in aanmerking komen om te worden 
opgenomen op het programma te honoreren. Op basis van de gestelde prioriteiten wordt een rangorde 
vastgesteld van de voorzieningen waarvan is vastgesteld dat die voor bekostiging in aanmerking komen. 
Daarna wordt vastgesteld voor welke voorzieningen het bekostigingsplafond voldoende is en deze 
voorzieningen worden opgenomen op het programma. De voorzieningen die niet worden opgenomen op 
het programma worden op het overzicht geplaatst. 
 

 
2. Onderscheid voorzieningen 
 
1. Bij het stellen van de prioriteiten wordt onderscheid gemaakt in voorzieningen die noodzakelijk zijn: 

a. om capaciteitstekorten op te heffen, en 
b. om een adequaat niveau te handhaven. 

2. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onder a, vallen onder hoofdprioriteit 1. Het betreft de 
volgende voorzieningen: 
a. nieuwbouw, inclusief terrein; 
b. uitbreiding, indien van toepassing, inclusief terrein; 
c. in gebruik nemen bestaand gebouw, indien van toepassing, inclusief terrein; 
d. verplaatsen tijdelijke gebouwen; 
e. eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair of leer- en hulpmiddelen; 
f. uitbreiding eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en hulpmiddelen, en 
g. medegebruik. 

3. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onder b, vallen onder hoofdprioriteit 2. Het betreft de 
volgende voorzieningen: 
a. vervangende nieuwbouw, indien van toepassing, inclusief terrein; 
b. herstel van een constructiefout, en 
c. herstel en vervanging in verband met schade. 

4. De onder hoofdprioriteit 2 opgenomen voorziening vervangende nieuwbouw valt onder hoofdprioriteit 
1 op het moment dat deze voorziening gecombineerd wordt met een uitbreiding van de capaciteit en 
de vervangende nieuwbouw noodzakelijk is omdat wordt voldaan aan het criterium genoemd onder 
in bijlage I, deel A, onder A.2. 

 
 

3. Hoofd- en subprioriteit 
 
1. Om te komen tot het vaststellen van de prioriteit wordt een onderverdeling gemaakt in hoofdprioriteit 

en sub-prioriteit. 
2. Voor het vaststellen van de prioriteiten wordt voor de onder 2, eerste lid, onder a, genoemde 

voorzieningen de ruimtebehoefte vastgesteld overeenkomstig bijlage III, deel C. Deze voorzieningen 
omvatten zowel de schoolgebouwen als de lokalen bewegingsonderwijs. 

3. Nadat de onderverdeling naar hoofdprioriteiten heeft plaatsgevonden moet worden vastgesteld 
welke voorzieningen in aanmerking komen om op het programma te worden geplaatst. Dit vindt 
plaats op basis van het vaststellen van de sub-prioriteit. Bij hoofdprioriteit 1 worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd om vast te stellen welke voorzieningen voor het plaatsen op het 
programma in aanmerking komen: 
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a. als eerste die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort opheft in 
een situatie met herschikking van schoolgebouwen; 

b. vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort opheft in 
een situatie zonder herschikking van schoolgebouwen, en 

c. vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort aan 
lokalen bewegingsonderwijs en sportterreinen opheft. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 februari 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 11 december 2014 

Onderwerp:  voorstel vaststelling 

verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs 2015 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 vast te stellen 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Omdat het Rijk een van de gemeentelijke huisvestingsvoorzieningen onderwijs –het 

groot, vervangend (buiten)onderhoud- van de gemeente naar de schoolbesturen 

overhevelt, stelt de VNG met een modelverordening voor de lokale regelgeving 

hieromtrent te wijzigen. Met deze verordening volgen we voor het overgrote deel de 

modelverordening. Op enkele punten – onder andere het bewegingsonderwijs- 

wijken we af, omdat we daar in Leiderdorp anders mee omgaan dan waar de 

landelijke wetgeving van uit gaat. Op verzoek van de schoolbesturen is in de 

toelichting de term renovatie opgenomen, omdat deze vorm van aanpassing / 

onderhoud (beide verantwoordelijkheid schoolbestuur) en nieuwbouw 

(verantwoordelijkheid gemeente) geen voorziening is volgens de wet. Ook stellen 

we voor de liftinstallatie als voorziening voor alle onderwijstypen op te nemen, zowel 

bij nieuwbouw als uitbreiding, indien deze verplicht wordt gesteld vanuit het 

vigerende bouwbesluit. Omdat een schoolgebouw voor iedereen toegankelijk moet 

zijn, is een lift verplicht zodra het uit meer dan één laag bestaat. 

Ter vervanging van het artikel over bewegingsonderwijs in de modelverordening 

heeft het college een beleidsregel bewegingsonderwijs vast gesteld. Deze is de 

basis voor het vaststellen van het aantal uren bewegingsonderwijs waar iedere 

school per jaar recht op heeft. 

Het Op Overeenstemming Gericht Overleg van/met de schoolbesturen heeft 

ingestemd met zowel de verordening als de beleidsregel. Omdat het OOGO hier als 

enige een stem in heeft, wordt de verordening niet ter inzage gelegd. 

1.b Voorgeschiedenis 

*Z0031DD186
5* 
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In juli van dit jaar stuurde de VNG de nieuwe Modelverordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs toe als handvat voor gemeenteraden voor het vaststellen van 

de lokale huisvestingsverordening. De aanleiding voor de herziening is de 

overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van 

gemeente naar school. Deze wet is op 6 mei 2014 door de Eerste Kamer 

aangenomen en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. De wetswijziging 

betekent voor de gemeenten dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van 

schoolgebouwen vervalt. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de 

hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap. Ook is de oude modelverordening tekstueel herzien en waar 

mogelijk gedereguleerd en vereenvoudigd. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 - 

2 Beoogd effect 

Lokaal regelen op welke gronden schoolbesturen met schoolgebouwen in Leiderdorp in 

aanmerking komen voor voorzieningen in de huisvesting. 

 
3 Argumenten 

1.1 De overheveling van de verantwoordelijkheid en de bekostiging van het 

buitenonderhoud van gemeente naar schoolbesturen vraagt om aanpassing van de 

verordening die uw raad in 2010 heeft vastgesteld. 

De modelverordening van de VNG voorzag in de hiervoor noodzakelijke wijzigingen. 

Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd bijvoorbeeld rond het 

gymnastiekonderwijs, omdat Leiderdorp daarbij afwijkt van de gangbare praktijk. Onze 

schoolbesturen hebben de gymnastiekaccommodaties namelijk niet in eigendom of 

beheer. 

1.2 Het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) heeft ingestemd met de 

conceptverordening. 

De besturen hadden vooraf gevraagd om een uitspraak van de gemeente hoe zij tegen 

renovatie aan kijkt. Renovatie ie een begrip dat onderwijswetten niet kennen en dat de 

modelverordening niet als voorziening aanmerkt. Wij stelen voor het om die reden ook 

niet als begripsbepaling in de verordening op te nemen, maar in de toelichting op de 

verordening aan te geven dat gemeente en schoolbestuur gezamenlijk tot het besluit 
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kunnen komen om een schoolgebouw te renoveren. Het vraagt van beide een 

financiële inspanning, die in de meeste gevallen lager zal zijn dan de investering in 

vervangende nieuwbouw. Daarbij is ook het duurzaamheidsaspect als 

afwegingscriterium genoemd. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 

 

5 Duurzaamheid 

- De toelichting op de verordening stelt dat gemeente en schoolbestuur uit 

duurzaamheidsoverwegingen kunnen besluiten een gebouw te renoveren in plaats van 

nieuw te bouwen. 

- Het verwijderen van asbesthoudende materialen kan onder bepaalde voorwaarden 

(voldoen aan wettelijke beoordelingscriteria) deel uit maken van een aangevraagde 

voorziening. 

 
6 Communicatie en participatie 

- 
 

7 Kosten, baten en dekking 

- 

 

8 Evaluatie 

 

 
 
 
Bijlagen: 

1. Raadsbesluit Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015 
Z/14/007511/14593 

2. Toelichting op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015 
Z/14/007511/14613 
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Toelichting bij 
 
de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 
 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
De begripsomschrijving ‘bevoegd gezag’ en ‘aanvrager’ omvatten alle bevoegde 
gezagsorganen die een volgens de wet bekostigde voorziening onderwijshuisvesting in stand 
houden die geheel of gedeeltelijk staat op het grondgebied van de gemeente 
(hoofdvestiging, nevenvestiging, tijdelijke nevenvestiging, dislocatie).  
 
Artikel 2. Omschrijving voorzieningen in de huisvesting 
Artikel 2 vermeldt de voorzieningen onderwijshuisvesting die op grond van de Wet op het 
primair onderwijs (WPO), Wet op de expertisecentra (WEC) en Wet op het voortgezet 
onderwijs (WVO) door het bevoegd gezag bij het college kunnen worden aangevraagd. Deze 
hebben een limitatief karakter. Dit betekent dat het college deze niet kan inperken. Niet 
alleen voor de schoolgebouwen, maar ook voor de lokalen bewegingsonderwijs kan een 
voorziening huisvesting onderwijs worden aangevraagd. Voorzieningen die een bevoegd 
gezag wenst, maar die niet in de onderwijswetten zijn opgenomen, dus geen voorziening in 
de onderwijshuisvesting zijn, vallen buiten het bereik van deze verordening. In dat geval gaat 
om voorzieningen waarvoor het bevoegd gezag een vergoeding van de minister van OCW 
ontvangt via de rijksvergoeding materiële instandhouding (bijv. onderhoud, aanpassingen, 
vervangen cv-ketel, meubilair). Het college wijst een dergelijk aangevraagde voorziening af 
op grond van artikel 100, eerste lid, onder a, van de WPO, artikel 98, onder a, van de WEC, 
artikel 76k, onder a, van de WVO. 
 
In het kader van lokaal maatwerk heeft het college de vrijheid om aanvullende voorzieningen 
te bekostigen. Daarbij geldt dat de gemeenten geen uitgaven mogen doen voor een niet door 
de gemeente in stand gehouden school dan op grond van de wet (artikel 6 van de WPO en 
WEC en artikel 77 van de WVO). Voor het bekostigen van de voorzieningen die geen 
onderdeel uitmaken van de voorzieningen onderwijshuisvesting moet zodoende een andere 
juridische basis worden vastgesteld. Voor het bekostigen van deze voorzieningen geldt de 
verordening materiële financiële gelijkstelling. 
 
Onderdeel a. De voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen 
1° Het begrip nieuwbouw omvat tevens het begrip vervangende nieuwbouw. Als 
alternatief voor nieuwbouw kunnen het bevoegd gezag en het college renovatie1 overeen 
komen. Onder renovatie wordt verstaan: het bouwkundig en onderwijskundig aanpassen en 
onderhouden van een gebouw met als doel tegen lagere kosten voor zowel het 
schoolbestuur als voor de gemeente dan bij nieuwbouw of uitbreiding en / of uit oogpunt van 
duurzaamheid de noodzakelijke huisvesting voor een school voor tenminste 20 jaren te 
realiseren. De noodzaak tot renovatie blijkt uit: 
 o het niet beschikbaar zijn of binnen 4 jaren komen van een binnen de 
verwijsafstand liggend gebouw dat tegen lagere kosten dan bij renovatie geschikt is (te 
maken) voor de te huisvesten school; 

                                                 
1 Uit ledenbrief Lbr 14/059 van de VNG: 
Renovatie is geen voorziening huisvesting onderwijs. Door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is dit ook 
als zodanig erkend in de toelichting bij de voorgenomen wetswijziging. Achtergrond is dat onderhoudsactiviteiten die op dit 
moment behoren tot de gemeentelijke zorgplicht vallen onder het begrip ‘renovatie’. Te denken valt aan o.a. het vervangen van 
de kozijnen, leidingen, dak, etc. en de vergoeding voor functionele verbeteringen. De rijksvergoeding voor deze activiteiten 
wordt met ingang van 1 januari 2015 ondergebracht in de vergoeding materiele instandhouding, die de bevoegde 
gezagsorganen rechtstreeks van de minister van OCW ontvangen. Desondanks wordt door de staatssecretaris verondersteld 
dat gemeenten en schoolbesturen in goed onderling overleg komen tot een nadere regeling rond het bekostigen van renovatie. 
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 o het in een zodanige matige conditie verkeren van belangrijke 
gebouwelementen van het huidige gebouw dat alleen onderhoud niet volstaat om voor 
tenminste 20 jaren de school volwaardige huisvesting te bieden/ het onderwijs passend te 
huisvesten 
 o het in dusdanige conditie verkeren van belangrijke gebouwelementen van het 
huidige gebouw dat deze nog 20 jaar voldoen/volstaan zoals blijkt uit een bouwkundige 
rapportage die voldoet aan de eisen NEN 2767. 
 Van de overeengekomen verdeling van de kosten wordt mededeling gedaan in het 
Op Overeenstemming Gericht Overleg. 
2° Uitbreiding is het gevolg van een toename van het aantal leerlingen op de school. Het 
bevoegd gezag komt voor het bekostigen van uitbreiding in aanmerking als wordt voldaan 
aan de in bijlage I opgenomen criteria (noodzaak van de voorziening) en de gevraagde 
uitbreiding gelijk of groter is dan de in bijlage III, deel C, opgenomen drempelwaarde. 
3° Ingebruikgeving kan plaatsvinden als een aanvraag voor het bekostigen van de 
voorziening (vervangende) nieuwbouw of uitbreiding is ontvangen en het college een 
bestaand gebouw of een gedeelte daarvan beschikbaar heeft. Het kan gaan om een 
onderwijsgebouw dat geheel leeg staat en nog een onderwijsbestemming heeft, maar ook 
om een niet-onderwijsgebouw. Bij ingebruikgeving van een onderwijsgebouw of een niet-
onderwijsgebouw moet het gebouw geschikt zijn of geschikt gemaakt worden voor het 
onderwijs van de betreffende school. Een schoolgebouw van een school voor basisonderwijs 
is bijv. niet automatisch geschikt voor het huisvesten van een speciale school voor 
basisonderwijs. Het in gebruik geven van een gebouw moet worden onderscheiden van 
medegebruik, zie 8°. 
4° Verplaatsing is alleen mogelijk van die lokalen die gelet op de bouwaard van het 
gebouw verplaatst kunnen worden. Dit betreft over het algemeen tijdelijke huisvesting die in 
semipermanente gebouwen is gerealiseerd. 
5° Terrein is noodzakelijk voor het realiseren van nieuwbouw en kan noodzakelijk zijn bij 
vervangende nieuwbouw en uitbreiding. Of bij vervangende nieuwbouw en uitbreiding terrein 
noodzakelijk is, is afhankelijk van de situering van de voorgenomen investering en de 
oppervlakte van het terrein. 
6°/7° Onderwijsleerpakket en meubilair, resp. leer- en hulpmiddelen wordt in principe alleen 
toegekend op het moment dat ook nieuwbouw (eerste voorziening) en uitbreiding van een 
schoolgebouw of lokaal bewegingsonderwijs wordt toegekend. Een uitzondering is de 
situatie dat het college een school heeft gehuisvest in een schoolgebouw dat een grotere 
capaciteit heeft dan de ruimtebehoefte en de toekenning van de eerste inrichting is 
gebaseerd op het werkelijk aantal leerlingen vanaf de start van de school. In die situatie 
heeft het bevoegd gezag nog aanspraak op bekostiging van eerste inrichting bij toename van 
het aantal leerlingen als wordt voldaan aan de drempelwaarde genoemd in bijlage III, deel C. 
Bij vervangende nieuwbouw wordt geen eerste inrichting toegekend omdat het bevoegd 
gezag in het verleden al bekostiging voor de eerste inrichting heeft ontvangen. Zie verder de 
toelichting in bijlage III, deel C. 
8° Medegebruik is het gebruik van ruimte in een schoolgebouw of lokaal 
bewegingsonderwijs die het bevoegd gezag, dat juridisch eigenaar is, niet nodig heeft voor 
het huisvesten van het aantal leerlingen dat op de school staat ingeschreven. Er is dan 
sprake van ‘leegstand’. Medegebruik is uitsluitend mogelijk als de leegstand hoger is dan de 
in bijlage III, deel C, opgenomen drempelwaarde resp. het lokaal bewegingsonderwijs niet 
volledig is ingeroosterd. 
 
Onderdeel b. Herstel van constructiefouten 
Voor de omschrijving van het begrip ‘constructiefouten’ is aangesloten bij een ‘definitie’ die in 
het verleden door middel van jurisprudentie tot stand is gekomen. Als een constructiefout de 
voortgang van het onderwijs belemmert kan voor het herstel van de constructiefout de 
spoedprocedure (artikel 17 e.v.) worden gevolgd. Is er geen sprake van een bedreiging voor 
de voortgang van het onderwijs, dan kan het herstel worden aangevraagd op grond van de 
reguliere procedure. Dit betekent dat een constructiefout dan wordt opgenomen op het 
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programma of overzicht, afhankelijk van het feit of deze voorziening past binnen het door het 
college vastgestelde bekostigingsplafond. 
 
Onderdeel c. Herstel in verband met schade 
In de onderwijswetten is als voorziening huisvesting onderwijs het begrip ‘bijzondere 
omstandigheden’ opgenomen. Dit begrip is in de verordening niet verder uitgewerkt, omdat 
‘bijzondere’ omstandigheden zich niet uitputtend laten beschrijven. Voor het bekostigen van 
‘herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw’ geldt de aanvraagprocedure 
van het programma, of de aanvraagprocedure in het kader van spoedeisendheid (de 
voortgang van het onderwijs wordt belemmerd door bijv. schade door inbraak of brand). Het 
college kan zich voor deze zaken verzekeren. Heeft het college geen verzekering afgesloten, 
dan is sprake van ‘eigen risico’ voor het college.  
 
Onderdeel d. Huur van een sportterrein 
Deze voorziening is noodzakelijk als in de gemeente een school voor voortgezet onderwijs is 
gevestigd. Onder de voorwaarden genoemd in bijlage I, deel B, onder B.4 en bijlage IV, 
onder F kan een schoolbestuur in het voortgezet onderwijs aanspraak maken op een 
vergoeding voor het huren van een sportterrein voor buitensportactiviteiten. Voorwaarde is 
dat het schoolbestuur niet beschikt over een eigen sportterrein en geen gebruik kan maken 
van een met gemeentelijke middelen gerealiseerd sportterrein. 
 
Artikel 3. Voorbereidingskrediet 
Het voorbereidingskrediet kan worden aangevraagd voor zowel de situatie dat de investering 
wordt bekostigd op basis van de normbedragen als op basis van de feitelijke kosten. 
Doelstelling van het voorbereidingskrediet is dat het bevoegd gezag vroegtijdig kan starten 
met de voorbereiding van een bouwplan. Uitgangspunt van het voorbereidingskrediet is dat 
er een principebesluit ligt dat de voorziening, waarvoor het voorbereidingskrediet wordt 
aangevraagd, na het indienen van de aanvraag voor het bekostigen van de voorziening op 
het eerstvolgende programma wordt opgenomen. Het voorbereidingskrediet stelt het 
bevoegd gezag in de gelegenheid om een voor aanbesteding gereed bouwplan te 
ontwikkelen resp. een aanbesteding te laten plaatsvinden. Uitsluitend als de investering 
wordt bekostigd op basis van de feitelijke kosten wordt de op basis van het bouwplan 
opgestelde kostenraming resp. de uitkomst van de aanbesteding opgenomen op het 
programma. Heeft voorafgaande aan het vaststellen van het programma nog geen 
aanbesteding plaatsgevonden, dan kan de aanbesteding of het vragen van offertes 
plaatsvinden nadat het programma is vastgesteld. Door te werken met een 
voorbereidingskrediet kan het realiseren van een bouwplan worden bespoedigd. Het 
beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het totale 
investeringsbedrag en wordt in mindering gebracht op het totaal vastgestelde 
investeringskrediet. 
 
Artikel 4. Vaststellen vergoeding voorzieningen 
Dit artikel bepaalt op welke wijze de voorzieningen huisvesting onderwijs worden bekostigd. 
Dit kan op basis van normbedragen (normatieve kosten) of op basis van feitelijke kosten. De 
normbedragen voor de diverse voorzieningen die op basis daarvan worden bekostigd zijn 
opgenomen in bijlage IV, deel B. 
 
Wordt het normbedrag beschikbaar gesteld, dan heeft het bevoegd gezag aanspraak op het 
beschikbaar stellen van het volledige normbedrag, onafhankelijk van de werkelijke kosten. 
Dit betekent dat als de werkelijke kosten hoger of lager zijn dan het normbedrag (= uitkomst 
aanbesteding) in de ene situatie het schoolbestuur een financieel voordeel heeft en in de 
andere situatie een financieel nadeel. Bij een financieel voordeel moet het schoolbestuur de 
beschikbare middelen wel inzetten voor het doel waarvoor het is verstrekt: investeren in de 
voorziening huisvesting onderwijs. 
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Het bedrag van de bekostiging, gebaseerd op de feitelijke kosten, wordt vastgesteld op basis 
van ontvangen offertes (de zgn. offertelijn, zie ook artikel 13, eerste lid). 
 
Artikel 5. Informatieverstrekking 
Dit artikel verplicht het bevoegd gezag aan het college alle informatie te verstrekken die 
noodzakelijk is om de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs op een verantwoorde 
wijze te kunnen uitvoeren (zie artikel 112 van de WPO, artikel 110 van de WEC en artikel 
76w van de WVO). Deze informatie staat los van de informatie die wordt gevraagd als 
onderdeel van een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening. Het betreft de actuele 
gegevens, zoals: 
-  gegevens van het bevoegd gezag (o.a. naam en adres voorzitter en secretaris en 
bankrekeningnummer); 
-  gegevens van de school (o.a. naam school, naam directeur, adres school, 
telefoonnummer); 
-  bruto vloeroppervlakte schoolgebouw; 
-  naam contactpersoon; 
-  medegebruik/verhuur. 
Om deze informatie op een eenduidige wijze te ontvangen stelt het college een formulier 
vast. Dit formulier wordt aan de bevoegde gezagsorganen toegezonden. Het college kan in 
dit formulier opnemen de gegevens die al bij het college bekend zijn. Het bevoegd gezag kan 
zich dan beperken tot het vermelden van de wijzigingen. Beschikt het college over digitale 
informatievoorziening, dan kan van deze digitale informatievoorziening gebruik worden 
gemaakt. 
 
Artikel 6. Indienen aanvraag 
Artikel 6 bepaalt dat een aanvraag voor het programma wordt ingediend door middel van een 
door het college vastgesteld aanvraagformulier. Door te werken met een standaardformulier 
worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag (zie ook 
artikel 7) op een eenduidige wijze ontvangen. Dit vergroot de onderlinge vergelijkbaarheid 
van aanvragen. Voor het overzicht wordt geen aanvraag ingediend. De reden is dat op het 
overzicht worden opgenomen de aanvragen die zijn ingediend voor het programma, maar 
niet worden gehonoreerd (zie artikel 96 van de WPO, 94 van de WEC en 76c van de WVO 
en toelichting bij artikel 13).  
 
Ook in de situatie dat de gemeenteraad in overleg met de bevoegde gezagsorganen een 
meerjarig huisvestingsbeleid (Integraal Huisvestingsplan, (IHP)) heeft vastgesteld (het zgn. 
‘consensusmodel’) moet een aanvraag wordt ingediend. De reden is dat een IHP geen 
juridische status heeft. 
 
Is het college of een bestuurscommissie ex artikel 82 van de Gemeentewet bevoegd gezag 
van een openbare school (= integraal bestuur) dan gelden dezelfde procedures en termijnen 
als voor een bestuur van een bijzondere school. In de bestuurspraktijk is het geen unieke 
situatie dat een college bij het eigen orgaan een verzoek indient (voor het realiseren van een 
gemeentelijk project - bijv. stadhuis - moet het college bij zichzelf een verzoek om een 
bouwvergunning indienen). Dit betekent dat het college altijd moet kunnen aantonen dat men 
de ‘eigen’ aanvragen ook daadwerkelijk in alle opzichten gelijk behandelt ten opzichte van de 
andere aanvragen.  
 
Artikel 7. Inhoud aanvraag; gelegenheid tot aanvullen aanvraag; niet behandelen 
onvolledige aanvraag 
Lid 1 
Dit lid bepaalt welke gegevens het bevoegd gezag moet aanleveren wil het college de 
aanvraag in behandeling kunnen nemen. Naast de gegevens van bevoegd gezag en school 
moet de aanvraag voor de onderbouwing van de benoemde voorzieningen huisvesting 
onderwijs worden onderbouwd met een leerlingenprognose en/of een bouwkundige 
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rapportage. Uitgangspunt is dat het bevoegd gezag bij de aanvraag een leerlingenprognose 
indient. Het college en het bevoegd gezag kunnen overeenkomen dat het college een 
leerlingenprognose opstelt voor alle basisscholen en dat deze leerlingenprognose dan 
bepalend is als onderbouwing van de aanvraag. Een bevoegd gezag van een school voor 
basisonderwijs kan dan afzien van het laten opstellen van een leerlingenprognose. 
 
Lid 2 
Het tweede lid  bepaalt dat het college het bevoegd gezag in staat moet stellen, als de 
ontvangen aanvraag niet volledig is, deze ontbrekende gegevens binnen de in dit lid 
gestelde termijn aan te vullen. Is de ontvangen aanvraag ook op de hersteldatum niet 
volledig dan besluit het college de aanvraag niet in behandeling te nemen. Dit besluit is een 
voor bezwaar en beroep vatbare beslissing. 
 
Lid 3 
Voor het vaststellen van de noodzaak van o.a. de voorzieningen (vervangende) nieuwbouw 
en uitbreiding is het aantal leerlingen dat op de school staat ingeschreven van wezenlijk 
belang. Schoolbesturen zijn verplicht deze gegevens aan te leveren via de Basisregistratie 
Onderwijs (BRON). Omdat de ingediende aanvraag is gebaseerd op het aantal leerlingen dat 
op de school staat ingeschreven op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het indienen 
van de aanvraag (bijv. bij de aanvraag voor programma 2016 is opgenomen het aantal 
leerlingen op de teldatum 1 oktober 2014), moet het college tijdig beschikken over het 
werkelijk aantal ingeschreven leerlingen op de wettelijke teldatum van 1 oktober, 
voorafgaande aan het jaar waarvoor het programma wordt vastgesteld. Met de gegevens 
van de laatste teldatum kan worden vastgesteld of de eerder aangevraagde voorziening, die 
mogelijk wordt toegekend omdat aan de in bijlage I tot en met III gestelde criteria is voldaan, 
op basis van de laatste gegevens ook daadwerkelijk noodzakelijk is. De in het derde lid  
opgenomen termijn is een fatale termijn. Dit betekent dat als de gevraagde gegevens niet 
tijdig zijn ontvangen het college besluit om de aanvraag niet te behandelen. Dit besluit is een 
voor bezwaar en beroep vatbare beslissing. 
 
Artikel 8. Opgave ingediende aanvragen 
Dit artikel verplicht het college om alle bevoegde gezagsorganen een overzicht beschikbaar 
te stellen van alle ingediende aanvragen. Met dit overzicht hebben alle bevoegde 
gezagsorganen inzicht in wat er aan aanvragen, zowel vanuit het bijzonder als het openbaar 
onderwijs is ontvangen en of deze aanvragen al of niet in behandeling worden genomen. Dit 
betreft algemene informatie en gaat vooraf aan het beoordelen van de aanvragen. 
 
Artikel 9. Toelichting aanvraag; overleg over ingediende begroting 
Lid 1 
De mogelijkheid om een nadere toelichting/verduidelijking te vragen of te geven is bedoeld 
om mogelijke onduidelijkheden over de op zich complete aanvragen te bespreken voordat 
het programma wordt voorgelegd aan het bestuurlijk overleg (artikel 10). Door een nadere 
toelichting wordt voorkomen dat het bestuurlijk overleg onnodig belast wordt door allerlei 
vragen over onduidelijkheden in de aanvragen. 
 
Lid 2 
Voor een voorziening waarvan de vergoeding wordt gebaseerd op de feitelijke kosten wordt 
bij de aanvraag een kostenraming ingediend. Is het college na het beoordelen van de 
ontvangen kostenraming van oordeel dat de kostenraming op een of meer onderdelen moet 
worden bijgesteld dan vindt hierover overleg plaats met het bevoegd gezag. Als in het 
overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de kostenraming bepaalt het college de 
hoogte van de geraamde kosten die in het kader van het vast te stellen programma worden 
toegekend. Het college moet in de beschikking wel motiveren waarom op het programma is 
afgeweken van het bedrag dat door het bevoegd gezag bij de aanvraag is overlegd. 
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Artikel 10. Overleg programma en overzicht; advies Onderwijsraad 
Lid 1-4 
Het college is verplicht, voordat het programma en overzicht wordt vastgesteld, overleg te 
voeren met het onderwijsveld over het voorgenomen besluit. In afwijking van het wettelijke 
verplichte overleg over het vaststellen of wijzigen van de verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs (artikel 102 van de WPO,artikel 100 van de WEC en artikel 76m van 
de WVO) is dit overleg geen ‘op overeenstemming gericht overleg’. Uitgangspunt is dat het 
bedoelde overleg plaatsvindt met alle bevoegde gezagsorganen. In plaats van een overleg 
met alle bevoegde gezagsorganen kan het college besluiten het overleg in te richten per 
onderwijssector (primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs). Het overleg over de 
voorzieningen huisvesting onderwijs kan ook ingebed worden in een breder gestructureerd 
overleg in het kader van het lokaal onderwijsbeleid, de zgn. lokaal educatieve agenda. Het 
staat de aanvrager die niet aan het overleg deelneemt vrij om zijn standpunten schriftelijk 
kenbaar te maken. Degenen die wel aan het overleg deelnemen, moeten voorafgaande aan 
het overleg op de hoogte zijn van de schriftelijke ingebrachte standpunten, zodat ze daar in 
het overleg eventueel op kunnen reageren. 
 
Lid 5-8 
De leden 5-8 zijn gebaseerd op artikel 102, zesde lid, van de WPO, artikel 100, zesde lid, 
van de WEC en artikel 76m van de WVO. Zowel een bevoegd gezag als het college kan de 
Onderwijsraad advies vragen over het voornemen tot het vaststellen van het programma 
voorzieningen huisvesting onderwijs. De leden 5 t/m 8 vermelden de procedure die moet 
worden gevolgd voor het vragen van dit advies. De adviesaanvraag moet betrekking hebben 
op de relatie tussen het voorgenomen besluit tot het vaststellen van het programma 
voorzieningen huisvesting onderwijs en de aspecten van vrijheid van richting en vrijheid van 
inrichting. Het college is in alle gevallen verplicht het verzoek om advies in te dienen bij de 
Onderwijsraad en dit verzoek goed te documenteren. Daarnaast moet het verzoek vergezeld 
gaan van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor de adviseur (artikel 3:9 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb)). De Onderwijsraad stelt zich namelijk op het standpunt 
dat de adviestermijn van vier weken start vanaf het moment dat de Onderwijsraad beschikt 
over de stukken die hij relevant acht voor de advisering. Als de Onderwijsraad om advies 
wordt gevraagd is het van belang dat het college goed in de gaten houdt dat hierdoor de 
besluitvorming geen ernstige vertraging oploopt. 
 
De Onderwijsraad brengt binnen vier weken, nadat de Onderwijsraad alle noodzakelijke 
informatie heeft ontvangen, zijn advies uit. Het college zendt het advies van de 
Onderwijsraad daarna zo spoedig mogelijk aan de bevoegde gezagsorganen. Afhankelijk 
van het ontvangen advies wordt een nieuw bestuurlijk overleg vastgesteld. Op de wijze 
waarop de Onderwijsraad adviseert is van toepassing wat in algemene zin over het 
verstrekken van adviezen is geregeld in de Awb. In dit verband is vooral het bepaalde in 
artikel 3:6, tweede lid, artikel 3:7 en artikel 3:50 van belang. Zo kan op grond van artikel 3:6, 
tweede lid, het college het programma voorzieningen huisvesting onderwijs vaststellen als de 
Onderwijsraad het advies niet binnen vier weken nadat de adviesaanvraag volledig is, 
uitbrengt. Op grond van artikel 3:7 is het college gehouden, al dan niet op verzoek, de 
gegevens beschikbaar te stellen die de Onderwijsraad nodig heeft voor het uitbrengen van 
advies. Wanneer het college afwijkt van het advies van de Onderwijsraad worden op grond 
van artikel 3:50 van de Awb de redenen daarvan vermeld in de motivering. Het vijfde lid  
bepaalt dat alle deelnemers aan het overleg in de gelegenheid worden gesteld hun 
zienswijze te geven over de inhoud van een (voorgenomen) verzoek om advies aan de 
Onderwijsraad. Dit omdat iedereen erbij gebaat is dat duidelijkheid bestaat over de 
beweegredenen bij een, meer of alle partijen om zich tot de Onderwijsraad te wenden. Dit 
laat uiteraard onverlet het recht van een individueel schoolbestuur of van het college om de 
Onderwijsraad in te schakelen als de andere overlegpartners daaraan geen behoefte 
hebben. De zienswijzen van de schoolbesturen moeten schriftelijk worden vastgelegd omdat 
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de Onderwijsraad bij het vormen van zijn oordeel over een verzoek om advies ook 
afwijkende meningen zal willen betrekken. 
 
Van een eventueel overleg, nadat het advies van de Onderwijsraad wordt ontvangen, wordt 
een afzonderlijk verslag gemaakt dat wordt toegevoegd aan de stukken die moeten leiden tot 
een besluit van het college. 
 
Artikel 11. Tijdstip vaststellen bekostigingsplafond 
Lid 1 
Het college is verplicht het bekostigingsplafond dat beschikbaar is voor het honoreren van de 
aangevraagde voorzieningen vast te stellen. Het vaststellen van het bekostigingsplafond is 
een afzonderlijk collegebesluit, maar kan in dezelfde vergadering worden genomen als het 
besluit tot het vaststellen van het programma en overzicht.2 Het bekostigingsplafond staat los 
van het totaal van het investeringsbedrag van de aangevraagde voorzieningen. Het 
bekostigingsplafond is uitsluitend bepalend voor de vraag of alle aangevraagde 
voorzieningen huisvesting onderwijs ook kunnen worden gehonoreerd. Het college kan een 
bekostigingsplafond per onderwijssector of per voorziening vaststellen. Achtergrond van 
deze mogelijkheid is te voorkomen dat één onderwijssector of één bepaalde voorziening 
structureel voor bekostiging in aanmerking komt, waardoor andere gewenste investeringen 
niet kunnen worden gehonoreerd. Het onderverdelen van het beschikbare 
investeringsbedrag voor een specifieke categorie van voorzieningen is een instrument om 
bepaalde accenten te leggen in de uitvoering van de zorgplicht. Deze onderverdeling kan 
uitsluitend plaatsvinden op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld 
meerjareninvesteringsplan.  
 
Lid 2 
Uitgangspunt van de verordening is dat het programma en, als dit noodzakelijk is, het 
overzicht worden vastgesteld voor 31 december van het lopende kalenderjaar. De datum van 
31 december is geen fatale termijn. Wordt het programma en overzicht niet voor 31 
december vastgesteld dan betekent dit niet dat alle aangevraagde voorzieningen 
automatisch voor bekostiging in aanmerking komen. Op grond van Artikel 6:2 van de Awb 
heeft het bevoegd gezag, omdat het college niet tijdig een besluit heeft genomen, de 
mogelijkheid om in deze situatie de procedure van bezwaar en beroep te volgen. De 
overschrijding van de termijn heeft dus geen (financiële) gevolgen voor het college. 
 
Artikel 12. Bekendmaken besluiten vaststellen bekostigingsplafond, programma en 
overzicht 
Artikel 95 van de WPO , 93 van de WEC en 76f van de WVO vermelden de criteria die het 
college moet hanteren bij het vaststellen van het programma voorziening huisvesting 
onderwijs. Het uitgangspunt voor het overzicht voorziening huisvesting onderwijs is 
opgenomen in artikel 96 van de WPO , 94 van de WEC en 76g van de WVO. In dit artikel 
wordt bepaald op welke wijze het besluit tot het vaststellen van het programma en overzicht 
aan de bevoegde gezagsorganen wordt bekendgemaakt. 
 
Lid 1 
Het programma en overzicht zijn een bundel beschikkingen. De aanvragers ontvangen deze 
beschikkingen binnen een termijn van twee weken nadat het programma en overzicht zijn 
vastgesteld. Voor deze termijn is gekozen omdat de onderwijswetten bepalen (zie toelichting 
artikel 13, eerste lid) dat binnen vier weken nadat het programma is vastgesteld overleg over 
de uitvoering van de voorziening moet plaatsvinden met het college. Op grond van artikel 
3:43 van de Awb moet het college het besluit meedelen aan degenen die bij de 
voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Omdat het 
programma en overzicht onderdeel uitmaken van het bestuurlijk overleg dat vooraf gaat aan 

                                                 
2 LJN BG8296, Raad van State, 200803033/1. 
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het vaststellen van het programma is in de modelverordening opgenomen dat het besluit aan 
alle schoolbesturen wordt verzonden.  
 
Lid 2 
De onderwijswetten bepalen alleen iets over het ter inzage leggen van het overzicht. 
Vanwege de samenhang tussen bekostigingsplafond, programma en overzicht is in de 
verordening opgenomen dat zowel het programma als overzicht ter inzage wordt gelegd. 
 
Artikel 13. Overleg wijze van uitvoering 
Dit artikel geeft een nadere invulling aan het wettelijk voorgeschreven overleg over het 
maken van afspraken over de zaken die van belang zijn om te komen tot het beschikbaar 
stellen van een investeringskrediet voor de voorziening die op het programma is 
opgenomen. Door het maken van deze afspraken voorafgaande aan de start van de 
uitvoering van het project worden onduidelijkheden en misverstanden in het verdere 
uitvoeringstraject voorkomen. 
 
Lid 1 
In artikel 95, achtste lid, van de WPO, artikel 93, achtste lid , van de WEC en artikel 76n van 
de WVO is opgenomen dat het college binnen vier weken met het betrokken bevoegd gezag 
in overleg treedt over de uitvoering van het programma. De in dit overleg gemaakte 
afspraken moeten in een verslag worden vastgelegd. De passage ‘voor zover van 
toepassing’ betekent dat niet alle onderwerpen die in dit lid zijn opgenomen betrekking 
hebben op alle voorzieningen die op het programma zijn opgenomen (voor bijv. de 
voorziening eerste inrichting is geen bouwplan noodzakelijk) en het college daarnaast van 
mening is dat het indienen van het bouwplan en de desbetreffende begroting voor een op het 
programma opgenomen voorziening achterwege kan blijven. De onderwerpen die besproken 
moeten worden zijn o.a.: 

- het bouwheerschap (onderdeel a), met als uitgangspunt dat het bevoegd gezag 
optreedt als bouwheer, conform het bepaalde in artikel 103, eerste lid , van de WPO, 
artikel 101, eerste lid , van de WEC en artikel 76n, eerste lid, van de WVO. Het 
alternatief is dat het college de voorziening tot stand brengt (artikel 103, tweede lid, 
van de WPO, artikel 101, tweede lid, van de WEC en artikel 76n, tweede lid, van de 
WVO). In het overleg moet worden vastgesteld of van deze mogelijkheid gebruik 
wordt gemaakt. Daarnaast kan besproken worden de mogelijkheid dat de bouw van 
een multifunctionele accommodatie wordt gerealiseerd door een derde partij; 

- het bouwplan, dat moet worden getoetst aan de uitgangspunten zoals die op het 
vastgestelde programma zijn opgenomen (bijv. aantal vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte); 

- het feit dat het college in de periode die is verlopen tussen het moment van het 
vaststellen van het programma en het aanvragen van de goedkeuring van het 
bouwplan en de kostenraming kan toetsen of zich nieuwe feiten en omstandigheden 
hebben voorgedaan of voordoen, waardoor het eerder genomen besluit moet worden 
herzien. In het overleg wordt vastgelegd of het college gebruik maakt van deze 
mogelijkheid, zodat het college, na ontvangst tot goedkeuring van het bouwplan en 
de kostenbegroting kan besluiten om de toegekende vergoeding te herzien;  

- de wijze waarop de controle en het afleggen van verantwoording over de besteding 
van de middelen plaatsvindt. De wijze van verantwoording is grotendeels afhankelijk 
van de omvang het project (zie ook toelichting artikel 15); 

- de afspraak over de wijze van aanbesteding. Voor toegekende voorzieningen is de 
aanvrager verplicht een aanbestedingsprocedure te volgen. Wordt de voorziening 
bekostigd op basis van de genormeerde vergoeding dan is de uitkomst van de 
aanbesteding voor het college feitelijk niet relevant, omdat het bevoegd gezag 
aanspraak maakt op het normbedrag. Wordt de voorziening bekostigd op basis van 
de feitelijke kosten dan is de uitkomst van de aanbesteding wel relevant voor het 
bepalen voor de hoogte van het definitieve investeringsbedrag. Uitgangspunt is dat 
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voldaan wordt aan het bepaalde in de Aanbestedingswet 2012 en in relevante 
Europese regelgeving.3 Daarnaast is van toepassing wat de gemeenteraad heeft 
vastgesteld in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid over het opvragen van offertes 
als er geen Europese regelgeving van toepassing is. 

 
Onderstaand is een tabel opgenomen met een onderscheid naar datgene dat in het 
gemeentelijke aanbestedingsbeleid is opgenomen voor het opvragen van offertes en wat is 
opgenomen in de Europese richtlijnen. Bij aanbestedingen van opdrachten onder het 
Europese drempelbedrag4 kan het college op verzoek van het bevoegd gezag besluiten van 
het bepaalde in de tabel af te wijken.  
 
Drempelbedragen vanaf 1 januari 2014: 
 

Type 
opdracht 

Uitgangspunten aanbestedingsprocedure (genoemde bedragen zijn 
exclusief BTW) 

 Nationaal Europees 

 Enkelvoudig 
Onderhands 

Meervoudig 
onderhands 

Openbaar of niet-
openbaar 

Europees 

Werk € 0 - € 100.000 tot € 1.500.000,-* tot € 5.186.000,- vanaf € 5.186.000,- 

Levering € 0 - € 50.000 tot € 207.000,-* tot € 207.000,-* vanaf € 207.000,- 

Diensten € 0 - € 50.000 tot € 207.000,-* tot € 207.000,-* vanaf € 207.000,- 

 
* Onder de Europese drempelbedragen voor leveringen en diensten en bij werken met een 
waarde onder €1.500.000,- is het in beginsel toegestaan te kiezen uit de nationale (niet-) 
openbare aanbestedingsprocedure en de meervoudig onderhandse offerteprocedure. Indien 
de opdracht een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, dan is er geen 
keuzemogelijkheid. De opdracht wordt dan vooraf aangekondigd op en dus openbaar 
aanbesteed. 
* Alle inkopen vanaf de meervoudige onderhandse offerteprocedure worden qua proces 
begeleid door Servicepunt71 service-eenheid Inkoop. Onder de begeleiding wordt verstaan 
dat advisering plaatsvindt over de te volgen procedure. Daarbij dat bij de desbetreffende 
inkoop hulp wordt geboden gedurende het traject van inkoop tot aan de contractvorming. 
 
 
Als sprake is van huur moet de huurovereenkomst met daarin onder meer de 
overeengekomen huurprijs vooraf aan het college ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Lid 2 

                                                 
3 Enkele relevante begrippen zijn werken, diensten en leveringen. Onder de definitie ‘werken’ 
vallen bouwactiviteiten, zoals nieuwbouw, uitbreiding en dergelijke. Bijlage 1 van richtlijn 
2004/18/EG is hierbij beslissend. Onder de definitie ‘diensten’ vallen de door opdrachtnemers 
uit te voeren werkzaamheden als onderhoud en reparatie, vervoer, boekhouding en dergelijke, 
waarbij een eventuele levering van fysieke producten van bijkomende orde is ten opzichte van 
de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Bijlage 2 van richtlijn 2004/18/EG is hierbij 
beslissend. Onder de definitie ‘leveringen’ vallen de door leveranciers te leveren prestaties bij de 
aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van fysieke producten, zoals 
meubilair of onderwijsleerpakket en dergelijke. Het gaat daarbij per definitie om activiteiten of 
werkzaamheden die niet zijn opgenomen in Bijlage 1 en/of Bijlage 2 van richtlijn 2004/18/EG. 
4 In de richtlijn 2004/18/EG zijn drempelbedragen opgenomen. Deze drempelbedragen worden 
eenmaal in de twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. Is de geraamde 
waarde van de opdracht exclusief BTW gelijk aan of hoger dan het vastgestelde drempelbedrag 
dan moet Europees worden aanbesteed. De drempelbedragen voor de jaren 2014 en 2015 zijn 
vastgesteld en opgenomen in de tabel. 
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Om te voorkomen dat in een later stadium misverstanden ontstaan over de afspraken die 
gemaakt zijn over de uitvoering van de voorziening is bepaald dat de afspraken schriftelijk 
worden vastgelegd en ter instemming aan de aanvrager worden voorgelegd. Als de 
aanvrager zijn instemming schriftelijk heeft verleend, dan is daarmee direct vastgelegd dat er 
overeenstemming bestaat over de wijze van uitvoering van de voorziening. Stemt de 
aanvrager niet in met het verslag, dan is nader overleg noodzakelijk met als doel alsnog 
overeenstemming te bereiken. Blijken partijen het ook dan niet eens te kunnen worden over 
de uitvoering van de voorziening dan wordt dit ook schriftelijk door beide partijen vastgelegd.  
 
Lid 3 
Het college kan in het gevoerde overleg meedelen dat het indienen van een bouwplan en 
begroting achterwege kan blijven, of dat er geen nadere toetsing aan wettelijke voorschriften 
of gewijzigde omstandigheden zal plaatsvinden. Over het algemeen betreft het 
voorzieningen waarvoor in een eerder stadium al een offerte is overgelegd en die weinig of 
geen voorbereidingstijd meer vergt. Heeft het overleg tot overeenstemming geleid, dan 
ontvangt de aanvrager binnen vier weken bericht over het moment waarop de bekostiging 
een aanvang neemt. 
 
Lid 4 
Als blijkt dat in het overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de wijze van uitvoering 
van de voorziening en dit in het vastgestelde verslag is opgenomen dan is het college de 
instantie die een definitief besluit neemt. Dit besluit deelt het college mee aan het bevoegd 
gezag. In het besluit zijn opgenomen de overwegingen om niet in te stemmen met de door 
de aanvrager gewenste wijze van uitvoering van de voorziening. Deze mededeling is een 
besluit in de zin van de Awb, waartegen dan ook voor aanvrager de mogelijkheid van 
bezwaar en beroep openstaat. 
 
 
Artikel 14. Instemmen bouwplannen en begroting; tijdstip aanvang bekostiging; 
toetsen wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden; overleggen 
offertes 
De aanvrager kan in principe niet eerder tot aanbesteding overgaan dan nadat het college 
heeft ingestemd met het bouwplan. Uitsluitend als een dergelijk plan naar het oordeel van 
college gezien de aard van de voorziening niet vereist is kan de aanvrager voorafgaande 
aan het goedkeuren van het bouwplan de procedure van aanbesteding volgen (zie ook 
artikel 13, derde lid).  
 
Nadat het college de uitkomst van de aanbesteding heeft ontvangen besluit het college tot 
het vaststellen van het definitieve bedrag van de bekostiging. Basis voor dit bedrag zijn de 
overgelegde offertes. 
 
Is geen aanvraag voor een voorbereidingskrediet ontvangen dan kan in het overleg deze 
mogelijkheid alsnog worden besproken. 
 
Lid 1 
Dit artikel betreft de nadere uitwerking van artikel 103 van de WPO, artikel 101 van de WEC 
en artikel 76n van de WVO en heeft een relatie met artikel 13, eerste en tweede lid. Op basis 
van de daar gemaakte afspraken wordt het bouwplan en de kostenbegroting ingediend. Het 
college toetst, voordat het bouwplan wordt goedgekeurd, aan mogelijk nieuwe 
ontwikkelingen en stelt het bedrag van de bekostiging vast. 

- Het goedkeuren van het bouwplan zoals dat in dit artikel wordt bedoeld staat los van 
de goedkeuring van het bouwplan op grond van de bouwverordening, dus het 
verlenen van de omgevingsvergunning. Op grond van dit artikel wordt het bouwplan 
getoetst aan de afgegeven beschikking (toegekend investeringsbedrag bij feitelijke 
kosten en toegekende bvo). 
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- De wijze waarop de begroting die is ontvangen wordt getoetst is afhankelijk van de 
wijze waarop de voorziening wordt bekostigd. Maakt het bevoegd gezag aanspraak 
op: 

- de genormeerde vergoeding dan wordt de begroting marginaal getoetst, omdat het 
bevoegd gezag aanspraak maakt op het normbedrag en het college geen hoger 
bedrag dan het normbedrag beschikbaar stelt; 

- de vergoeding op basis van de feitelijke kosten dan vindt een inhoudelijke toetsing 
van de begroting plaats om het definitieve bedrag van de vergoeding te kunnen 
vaststellen. De kostenbegroting die was ingediend bij de aanvraag voor het 
programma was namelijk een raming van de kosten. Deze begroting had toen als 
functie te komen tot het vaststellen van een bedrag als onderdeel voor het vaststellen 
van het programma. Gelet op het tijdsverloop tussen het ontvangen van de aanvraag 
en het besluit tot het vaststellen van het programma kan het definitieve bedrag van 
de bekostiging afwijken van de begroting die is ontvangen als onderdeel van de 
ingediende aanvraag voor het programma. Bij de uitvoering van een voorziening die 
volgens de offertelijn wordt gerealiseerd, nemen de offertes de rol over van de 
begroting.  

Bij het indienen van de stukken vermeldt het bevoegd gezag tevens op welk moment het 
bevoegd gezag de werkzaamheden wil starten en in relatie daarmee de bekostiging.  
 
Lid 2 
De in dit lid opgenomen termijnen zijn fatale termijnen. Als het college niet binnen de 
gestelde termijnen beslist, wordt geacht de gevraagde goedkeuring te zijn verleend en vindt 
de bekostiging plaats op de wijze en het tijdstip zoals door de aanvrager is aangegeven. De 
aanvrager kan daarna de procedure voor het aanvragen van de omgevingsvergunning 
starten. De fatale termijn is noodzakelijk met het oog op een goede voortgang van de 
uitvoering van de voorziening en de duidelijkheid richting aanvrager. Gelijktijdig met het 
goedkeuren van het bouwplan en begroting stelt het college het tijdstip vast waarop de 
bekostiging een aanvang neemt, conform het bepaalde in artikel 99, eerste lid van de WPO, 
artikel 97, eerste lid, van de WEC en artikel 76j van de WVO. 
 
 
Lid 3  
Derde lid  bepaalt dat voor het vaststellen van de vergoeding niet de laagste prijs maar de 
economisch meest voordelige aanbieding bepalend is. Dit is conform het uitgangspunt van 
de Aanbestedingswet 2012. Het college kan hiervan gemotiveerd afwijken. 
 
Artikel 15. Aanvang bekostiging 
Dit artikel is de uitwerking van artikel 102, vierde lid, van de WPO, artikel 100, vierde lid, van 
de WEC en artikel 76m van de WVO. Het geeft het college de vrijheid om per voorziening te 
besluiten op welke wijze het bedrag van de bekostiging beschikbaar wordt gesteld. Deze 
keuze is sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden (o.a. grootte van de opdracht, 
hoogte van het investeringsbedrag). Uitgangspunt is dat de aanvrager tijdig aan zijn 
financiële verplichtingen moet kunnen voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wordt 
overeengekomen dat de: 

- vergoeding eerste inrichting als normbedrag in één keer wordt uitbetaald; 
- vergoedingen voor bouwkundige werkzaamheden in termijnen worden uitbetaald, 

waarbij wordt aangesloten bij de termijnbetalingen aan de aannemer op basis van de 
door de aannemer ingediende termijnstaat (automatische verwerking met valutadata 
in financiële administratie), en 

- vergoeding op declaratiebasis wordt betaald na ontvangst van de nota’s van het 
bevoegd gezag. 

De vergoeding wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever, tenzij in het 
overleg als bedoeld in artikel 13 wordt overeengekomen dat de vergoeding door het college 
rechtstreeks aan de opdrachtnemer wordt verstrekt. Op grond van de onderwijswetten 
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bestaat er uitsluitend een relatie tussen college en bevoegd gezag. Vanuit dit uitgangspunt is 
de formele lijn dat het college het bedrag aan het bevoegd gezag betaalt en het bevoegd 
gezag het bedrag aan de opdrachtnemer. Op deze wijze kan het bevoegd gezag ook 
verantwoording van de ontvangen middelen afleggen. Gedacht kan worden aan een 
gespecificeerde verantwoording met als bijlagen alle rekeningen die op het project 
betrekking hebben, of een accountantsverklaring. 
 
Artikel 16. Vervallen aanspraak op bekostiging 
Lid 1 
De data van (1 en 15 oktober) zijn gekozen met het oog op het moment dat de 
gemeentebegroting wordt vastgesteld. Vanuit financieel perspectief is het noodzakelijk om te 
weten of een via het programma toegekende voorziening in het jaar van toekenning ook 
daadwerkelijk in dat jaar wordt gerealiseerd, of dat de realisatie in dat jaar door 
omstandigheden niet mogelijk is. Wordt vastgesteld dat realisatie niet mogelijk is:  

- in het toegekende programmajaar maar wel in een volgend begrotingsjaar, dan blijft 
het beschikbaar gestelde krediet gehandhaafd, en 

- ook niet in een van de volgende begrotingsjaren dan kan het beschikbaar gestelde 
krediet worden ingetrokken; het gevolg van dit besluit is dat de aangevraagde 
voorziening te zijner tijd opnieuw moet worden aangevraagd. 

De bepaling over het toezenden van onder meer de bouwopdracht is van belang voor het 
college, omdat het college na de genoemde data actie in de richting van de aanvrager kan 
ondernemen. De term ‘door de aanvrager’ betekent dat, als het college optreedt als 
bouwheer en de termijn wordt overschreden, het recht op bekostiging niet vervalt. De 
aanvrager heeft dan immers recht op een voorziening. 
 
Lid 3 
Het kan voorkomen dat het bevoegd gezag niet aan de gestelde termijnen kan voldoen. De 
overschrijding van de termijn kan het gevolg zijn van diverse omstandigheden die buiten de 
schuld van de aanvrager liggen. Bijvoorbeeld: 

- planologische en stedenbouwkundige ontwikkelingen; 
- procedures in het kader van de ruimtelijke ordening; 
- vervuilde grond. 

Het is dan aan de aanvrager om bij het college een verzoek in te dienen om de gestelde 
termijnen te verlengen. 
 
Lid 4 
De datum in dit lid heeft een relatie met de data in het eerste lid. Als het verzoek van de 
aanvrager wordt afgewezen moet een zodanige datum worden gekozen dat de aanvrager in 
de gelegenheid is om alsnog voor de in het eerste lid genoemde datum een bouwopdracht et 
cetera te overleggen. Als het college dus niet tijdig beslist is voor de aanvrager de in het 
eerste lid genoemde datum niet haalbaar. 
 
Artikelen 17-20.  Aanvragen buiten programma en overzicht 
Lid 1 
Er kan zich een calamiteit voordoen waardoor de voortgang van het onderwijs wordt 
belemmerd. Het bevoegd gezag kan dan op grond van deze artikelen een aanvraag voor het 
bekostigen van een voorziening huisvesting onderwijs indienen. Het moet duidelijk zijn dat 
het een calamiteit is die op korte termijn moet worden opgelost en niet kan wachten op de 
reguliere aanvraagprocedure. Het spoedeisende karakter moet dus duidelijk naar voren 
komen in de omschrijving van aanvraag. Bij aanvragen met een spoedeisend karakter valt te 
denken aan: 

- brand- en stormschade, waardoor het onderwijsproces (tijdelijk) in een andere 
accommodatie moet plaatsvinden; 

- herstel van schade als gevolg van constructiefouten (verwijderen asbest), of 
- overige schades (vandalisme, glasbreuk, inbraak). 
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De spoedprocedure kan niet worden gebruikt als een soort ‘ontsnappingsroute’ voor de 
reguliere procedure, zoals een situatie: 

- dat een bevoegd gezag verzuimd heeft tijdig – op grond van artikel 6 van de 
verordening – een aanvraag in te dienen voor het programma, of 

- dat een aangevraagde voorziening niet op het programma is geplaatst wegens het 
toepassen van de financiële weigeringsgrond omdat het bekostigingsplafond niet 
toereikend is. 

 
Artikel 17. Indienen aanvraag 
Een aanvraag op basis van artikel 17, lid1 kan gedurende het hele jaar worden ingediend, 
omdat het moment waarop de calamiteit zich voordoet niet bij voorbaat bekend is. De 
calamiteit moet zo spoedig mogelijk (telefonisch) worden gemeld en de noodzakelijke 
maatregelen moeten worden genomen. Na de melding moet de aanvrager binnen de 
gestelde termijn de aanvraag indienen.  
 
Artikel 18. Inhoud aanvraag 
Lid 1 
Naast de gegevens die noodzakelijk zijn bij het indienen van een aanvraag op grond van de 
reguliere procedure (artikel 7, eerste lid) is het bevoegd gezag verplicht te motiveren waarom 
deze voorziening spoedeisend is. Uit de aanvraag moet onomstotelijk blijken dat de 
aanvraag betrekking heeft op een calamiteit die niet voorzienbaar was en dat het treffen van 
een voorziening geen uitstel kan lijden, omdat anders het onderwijsproces geen doorgang 
meer kan vinden. 
Artikel 19. Tijdstip beslissing 
Omdat de aanvraag artikel 17, lid1 , een spoedeisend karakter heeft, wordt ook voor de 
beslistermijn een korte periode aangehouden.  
 
Artikel 20-21. Inhoud beslissing 
Voor het beoordelen en toekennen van de op grond van artikel 17 aangevraagde 
voorzieningen gelden de criteria die zijn opgenomen in de bijlagen I tot en met III van de 
verordening.  
Als extra toets bij een verzoek artikel 17, lid 1, geldt het element van de spoedeisendheid: 
het treffen van de voorziening kan geen uitstel lijden in verband met de voortgang van het 
onderwijs. In tegenstelling tot de reguliere procedure kan het college bij de spoedprocedure 
geen financiële weigeringsgrond hanteren. Dit blijkt uit de relatie tussen artikel 98, tweede 
lid, van de  WPO en artikel 100, eerste lid, van de WPO, artikel 96, tweede lid, van de WEC 
en artikel 98, eerste lid, van de WEC en artikel 76i, tweede lid, van de WVO en artikel 76k, 
eerste lid, van de WVO. 
 
Op de uitvoering van de beschikking zijn de artikelen 13 tot en met 16 van toepassing. 
 
Artikelen 22-27. Medegebruik en verhuur 
De artikelen 21 tot en met 27 zijn een nadere uitwerking van artikel 102 van de WPO, artikel 
100 van de WEC en artikel 76m van de WVO. Op grond hiervan moet de gemeenteraad bij 
verordening een procedure vaststellen voor het medegebruik en de verhuur. Bij medegebruik 
en verhuur gaat het nadrukkelijk om delen van lesgebouwen die niet noodzakelijk zijn voor 
het gebruik door de eigen school. 
 
De artikelen 21 tot en met 27 worden door het college toegepast als het college een 
aanvraag van een bevoegd gezag voor het bekostigen van een voorziening huisvesting 
onderwijs heeft ontvangen. Het college kan besluiten dat de aangevraagde voorziening 
huisvesting wordt afgewezen omdat door middel van medegebruik in de noodzakelijke 
huisvestingsbehoefte kan worden voorzien. 
 
Artikel 22. Aanduiden omstandigheden 
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Onderdelen a en c 
Deze bepalingen geven het college de mogelijkheid om leegstand te vorderen op het 
moment dat het college op grond van artikel 6 of 17 een aanvraag voor het bekostigen van 
een voorziening huisvesting onderwijs nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of uitbreiding 
voor een school heeft ontvangen. Het college moet twee zaken vaststellen, te weten dat: 
- de school die de aanvraag heeft ingediend ook daadwerkelijk een tekort aan 
capaciteit heeft,  
- en er leegstand binnen een ander schoolgebouw aanwezig is. 
Het vorderingsrecht op grond van dit artikel heeft betrekking op medegebruik door een 
school. Dit medegebruik betekent dat het doel van het vorderen (ruimte voor het geven van 
onderwijs) in principe in overeenstemming is met de bestemming van het schoolgebouw en 
aanpassingen niet noodzakelijk zijn. 
 
Artikel 23. Omschrijving leegstand 
Lid 1 
De leegstand is gekoppeld aan het criterium ‘bruto vierkante meters’. De leegstand wordt 
vastgesteld op basis van het saldo tussen de vastgestelde capaciteit (bijlage III, deel A) en 
de berekende ruimtebehoefte (bijlage III, deel B). Bij het vaststellen van de leegstand wordt 
geen rekening gehouden met de drempelwaarde. Bij het vorderen wordt geen onderscheid 
gemaakt in leegstand bij een school voor basisonderwijs, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of een 
school voor voortgezet onderwijs. Dit betekent dat het college kan besluiten leegstand die 
wordt vastgesteld in een school voor basisonderwijs toe te wijzen aan een speciale school 
voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of 
een school voor voortgezet onderwijs. 
 
Bij het vaststellen van leegstand worden ook betrokken de zgn. eigendoms- en huurscholen, 
omdat deze schoolgebouwen behoren tot de voorzieningen huisvesting onderwijs en 
zodoende vallen onder het vorderingsrecht. Het vorderingsrecht kan ook worden toegepast 
op de leegstaande capaciteit waaraan een bevoegd gezag een andere bestemming 
(bijvoorbeeld mediatheek, overblijflokaal) heeft gegeven. Genormeerde leegstand waaraan 
een bevoegd gezag een andere bestemming heeft gegeven moet wijken voor noodzakelijk 
onderwijsgebruik. 
 
Lid 2 
Een lokaal bewegingsonderwijs kan maximaal 40 klokuren per week voor 
bewegingsonderwijs in gebruik worden gegeven. Een school voor basisonderwijs, een 
speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs kan op basis van het lesrooster per week maximaal 26 klokuren worden 
ingeroosterd. Hierdoor wordt voorkomen dat deze scholen buiten hun reguliere lestijden voor 
het bewegingsonderwijs worden verwezen naar een lokaal bewegingsonderwijs dat nog 
geen 40 klokuren in gebruik is.  
Voor scholen voor het voortgezet onderwijs wordt voor het inroosteren uitgegaan van 
minimaal 32 lesuren5 en maximaal 40 lesuren, omdat voor het voortgezet onderwijs het 
aantal van 40 lesuren, gelet op de schooltijden voor het voortgezet onderwijs, de 
maximumgrens vormt. Dit betekent dat als in een lokaal bewegingsonderwijs: 
- voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een 
school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs minder dan 26 klokuren zijn 
ingeroosterd medegebruik mogelijk is door een andere school voor basisonderwijs, een 

                                                 
5 In het voortgezet onderwijs wordt gehanteerd het begrip lesuren. Hierbij wordt uitgegaan van 
een lesuur van 50 minuten, met daarnaast 10 minuten voor het omkleden c.a. van de leerlingen. 
Voor het vaststellen van de capaciteit en de ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs 
voor het voortgezet onderwijs wordt zodoende gerekend met een klokuur. 
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speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal of voortgezet speciaal 
onderwijs voor het verschil tussen 26 klokuren en het aantal ingeroosterde klokuren; 
- voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een 
school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs minder dan 26 klokuren of 
26 klokuren zijn ingeroosterd medegebruik mogelijk is door een school voor voortgezet 
onderwijs voor de resterende klokuren tot een maximum van 40 lesuren; 
- voor een school voortgezet minder dan 40 klokuren ingeroosterd zijn medegebruik 
mogelijk is door: 

- een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school 
voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs mogelijk als de klokuren 
medegebruik passen binnen de 26 klokuren, en 

- een school voor voortgezet onderwijs mogelijk voor de resterende klokuren tot een 
maximum van 40 lesuren. 

Medegebruik kan alleen plaatsvinden binnen de voor de betreffende onderwijssector 
geldende reële schooltijden. 
 
Artikel 24. Nalaten vorderen 
Dit artikel geeft de bevoegde gezagsorganen de ruimte in onderling overleg medegebruik te 
regelen. Als de bevoegde gezagsorganen een onderlinge regeling hebben getroffen is er 
voor het college geen reden om dat te doorkruisen, tenzij het college heeft vastgesteld dat 
de school die medegebruiker is in de eigen accommodatie voldoende capaciteit heeft om alle 
leerlingen te huisvesten. Als bevoegde gezagsorganen medegebruik onderling hebben 
geregeld moet het college hiervan in kennis worden gesteld. Het college moet vaststellen of 
door het medegebruik de (meest) optimale situatie is gecreëerd.  
 
Op het moment dat een school is gehuisvest in meerdere schoolgebouwen wordt in 
onderling overleg vastgesteld in welk schoolgebouw de leegstand wordt gevorderd. Wordt 
geen overeenstemming bereikt, dan besluit het college zelfstandig in welk schoolgebouw de 
leegstand wordt gevorderd. 
 
Artikel 25. Overleg en mededeling 
Lid 1 
Onderdeel van het vaststellen van het programma is het besluit tot het vorderen voor en 
toekennen van medegebruik in plaats van het toekennen van bijv. een aangevraagde 
voorziening 'uitbreiding'. Om deze reden maakt het vorderen voor medegebruik onderdeel uit 
van het wettelijk verplichte overleg over het programma. Voor beide bevoegde 
gezagsorganen die betrokken zijn bij het voorgenomen besluit tot medegebruik in het kader 
van het programma bestaat de mogelijkheid een advies van de Onderwijsraad te vragen. Op 
het programma wordt niet vermeld het besluit tot vordering, dit is een afzonderlijk besluit van 
het college. 
 
Lid 2 
Voor het vorderen van leegstand als een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening 
op grond van de spoedprocedure is ontvangen is geen termijn voor het overleg opgenomen. 
De aard van de aanvragen kan namelijk met zich meebrengen dat een en ander op zeer 
korte termijn geregeld moet worden. Uiteraard moet ook hier het 'ontvangende' bevoegde 
gezag redelijkerwijs de gelegenheid hebben om de nodige maatregelen te treffen. 
 
Lid 3 
Een bevoegd gezag waarvan leegstand gevorderd wordt moet de gelegenheid hebben tijdig 
eventuele (organisatorische) maatregelen te nemen. Daarom is de termijn waarop het besluit 
tot vorderen bekend moet worden gemaakt zo kort mogelijk gehouden. Voordat het college 
het besluit tot vorderen heeft genomen heeft over dit besluit over het algemeen al overleg 
plaatsgevonden met het bevoegd gezag. Dit betekent dat het bevoegd gezag in principe al in 
de gelegenheid geweest om zich voor te bereiden op het medegebruik. 



 17 

 
Lid 4 
Het bevoegd gezag waarvan gevorderd wordt moet weten waar het aan toe is. Om deze 
reden moeten de in het vierde lid opgenomen elementen in de beschikking worden 
opgenomen, waarvan vooral de onder ‘e’ genoemde periode gedurende welke de leegstand 
wordt gevorderd van belang is. De periode kan bijv. worden gebaseerd op de uitkomst van 
de leerlingenprognose. Het kan wenselijk zijn om in het besluit tot het vorderen van 
medegebruik op te nemen dat het vorderen voor medegebruik in ieder geval eindigt als de 
leegstand voor de eigen school noodzakelijk is. Dit is niet strikt noodzakelijk, omdat 
uitgangspunt van de verordening is dat eigen gebruik voor medegebruik gaat. 
 
Artikel 26. Vergoeding 
Bij medegebruik heeft het bevoegd gezag dat ruimte in medegebruik geeft te maken met 
exploitatiekosten als gevolg van dit medegebruik. De bevoegde gezagsorganen moeten in 
onderling overleg de vergoeding voor het medegebruik overeenkomen. Uitgangspunt is dat 
de werkelijke exploitatiekosten worden vergoedt. Dit is redelijk omdat het bevoegd gezag dat 
medegebruiker is ook bij het gebruik van de eigen accommodatie de werkelijke kosten moet 
betalen. Deze werkelijke kosten zijn onafhankelijk van de rijksvergoeding materiële 
instandhouding die het schoolbestuur ontvangt. Worden de werkelijke kosten niet 
doorberekend, dan is sprake van een indirecte subsidiëring van de medegebruiker en zet het 
bevoegd gezag dat een gedeelte van de school in medegebruik heeft geven de ontvangen 
rijksvergoeding niet in voor het doel waarvoor deze wordt ontvangen. De hoogte van de 
vergoeding is ook afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt over de activiteiten die 
voor rekening van de school en de medegebruiker komen. Als tussen de betrokken partijen 
geen overeenstemming wordt bereikt dan moeten de partijen vaststellen welke procedure 
wordt gevolgd om te komen tot het vaststellen van het bedrag van de vergoeding. Er kan 
bijvoorbeeld worden overeengekomen dat een onafhankelijke derde het definitieve 
vergoedingsbedrag bepaalt. 
 
Artikel 27. Overleg en mededeling 
Artikel 26 heeft betrekking op het vorderen voor medegebruik voor culturele, 
maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Dit vorderen kan plaatsvinden zowel tijdens als 
na de schooltijden. Medegebruik voor de genoemde activiteiten kan in overeenstemming zijn 
met de bestemming van het schoolgebouw (eisen bestemmingsplan), of met het onderwijs 
dat in het gebouw wordt gegeven, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Is het medegebruik 
niet in overeenstemming met de bestemming van het schoolgebouw, dan betekent dit dat het 
medegebruik niet eerder kan plaatsvinden dan nadat een wijziging van het bestemmingsplan 
is vastgesteld. Is medegebruik niet in overeenstemming met het onderwijs van de school dan 
is het noodzakelijk dat het bevoegd gezag in het overleg met het college de gelegenheid 
krijgt om specifieke wensen aangaande het medegebruik naar voren te brengen. Voor het 
bevoegd gezag kan daarbij de vrijheid van richting en inrichting een rol spelen. 
 
Lid 2 vermeldt de onderwerpen die in het overleg tussen college en bevoegd gezag minimaal 
moeten worden besproken als medegebruik door een niet onderwijsinstelling aan de orde is. 
Het bevoegd gezag moet, voordat het instemt met het medegebruik, in het overleg in de 
gelegenheid gesteld worden zich een oordeel te vormen over de aard van de activiteit en de 
invloed van die activiteit op het onderwijsproces. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg 
en de activiteiten waarvoor het medegebruik noodzakelijk is, kan het noodzakelijk zijn dat 
besloten moet worden om bepaalde bouwkundige maatregelen te nemen om hinder te 
voorkomen. Artikel 26 (bedrag van de vergoeding ‘medegebruik’) is niet van toepassing op 
medegebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Het staat het 
bevoegd gezag vrij om een ander tarief in rekening te brengen, maar ook aan te sluiten bij de 
systematiek die is opgenomen in artikel 26. 
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Verondersteld wordt dat de beoogde organisatie die medegebruiker wordt in het overleg 
tussen college en bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door het college. Het is aan het 
college om te besluiten of de beoogde medegebruiker al of niet deelneemt aan het overleg. 
Het bevoegd gezag, college en de medegebruiker moeten voor de aanvang van het 
medegebruik schriftelijk een aantal (praktische) afspraken vastleggen. Het kader voor die 
afspraken wordt gevormd door het besluit tot vordering door college. 
 
Lid 3 
Als in het overleg geen overeenstemming wordt bereikt, neemt het college een beslissing 
inzake de openstaande punten. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat door een verschil 
van mening het vorderingsrecht niet geëffectueerd kan worden. 
 
Artikel 28. Verzoek toestemming college 
Verhuur van een gedeelte van een schoolgebouw kan uitsluitend plaatsvinden door de 
juridisch eigenaar. Dit betekent dat het college een schoolgebouw waarvan het bevoegd 
gezag juridisch eigenaar is niet kan vorderen voor verhuur. De afweging om een ruimte te 
verhuren is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag 
moet, als het (een gedeelte van) het schoolgebouw wil verhuren, vooraf aan het college 
toestemming voor de verhuur vragen. Zonder toestemming van het college is een 
huurovereenkomst strijdig met de wet en dus nietig. Bij het aanvragen van de toestemming 
voor de verhuur moet het bevoegd gezag het college inzicht geven in de huurder, de te 
verhuren ruimte, de activiteiten die in de te verhuren ruimte plaatsvinden, de periode van 
verhuur en de in de komende jaren te verwachten ruimtebehoefte van de school. Daarnaast 
betrekt het college bij het verlenen van de toestemming ook de te verwachten 
ruimtebehoefte van de overige scholen. Dit om te voorkomen dat het college toestemming 
voor de verhuur verleent, maar binnen de verhuurtermijn een aanvraag wordt ontvangen 
voor bijvoorbeeld uitbreiding van een schoolgebouw. 
 
Met de door het bevoegd gezag verstrekte informatie toets het college het verzoek aan wet- 
en regelgeving. Op grond van artikel 108, eerste lid, van de WPO, artikel 106, eerste lid, van 
de WEC en artikel 76s van de WVO is het niet toegestaan om een onderwijsgebouw of -
terrein te verhuren als: 

- woon- of bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 1623a, tweede lid, en 1624, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, of 

- de bestemming zich niet verdraagt met het onderwijs aan de school. 
 
Het college neemt bij het verlenen van de toestemming in ieder geval de voorwaarde op dat 
als de te verhuren ruimte op (korte) termijn nodig is voor het onderwijs, dat het college deze 
ruimte dan vordert. De wet bepaalt dat de risico's voor verhuur en de eventuele schadeplicht 
die ontstaat bij het voortijdig opzeggen van het huurcontract door het bevoegd gezag, omdat 
het college gebruik maakt van hun vorderingsrecht, liggen bij het bevoegd gezag. 
 
Bij verhuur moet een huurovereenkomst worden afgesloten en een huurprijs bepaald 
worden. Onderscheid moet worden gemaakt in de vergoeding voor de exploitatiekosten (= 
gebruiksvergoeding) en de vergoeding in de investeringslasten (= huurvergoeding). Het 
schoolbestuur stelt de hoogte van de component ‘exploitatiekosten’ (beheer en onderhoud 
van het schoolgebouw) vast. In het derde lid is opgenomen de mogelijkheid voor het college 
om aan de toestemming tot verhuur de voorwaarde te verbinden dat voor de verhuur een 
huur is verschuldigd, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld. Dit lid is een 
aanvulling op wat in de onderwijswetten is opgenomen. Deze huurvergoeding is wat anders 
dan de gebruiksvergoeding waarvan de hoogte door het bevoegd gezag wordt vastgesteld 
en waar het bevoegd gezag aanspraak op maakt. De huurcomponent moet worden 
afgedragen aan het college als bijdrage in de investeringslasten van het schoolgebouw. Aan 
het verbinden van de voorwaarde tot het betalen van een huurvergoeding zijn voorwaarden 
verbonden: 
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1. het college moet kunnen aantonen dat door het niet doorbereken van de huur de 
gemeente een financieel nadeel leidt; 

2. de huurprijs moet gerelateerd zijn aan de extra kosten of het verlies aan inkomsten 
door de gemeente en 

3. de ontvangen huurvergoeding moet rechtstreeks ten goede komen aan 
onderwijshuisvesting.6 

 
Artikel 29. Staat van onderhoud 
In artikel 110 van de WPO, artikel 108 van de WEC en artikel 76u van de WVO is geregeld in 
welke situatie en hoe moet worden omgegaan met de overdracht van een (gedeelte van een) 
schoolgebouw en -terrein aan het college. Over het algemeen is de overdracht van het hele 
schoolgebouw en -terrein gekoppeld aan het beëindigen van de bekostiging (bijzonder 
onderwijs) of het opheffen van de school (openbaar onderwijs) door de minister van OCW. 
Overdracht door het bevoegd gezag van een schoolgebouw en -terrein aan de gemeente 
vindt uitsluitend plaats als het bevoegd gezag (bijzonder onderwijs, of verzelfstandigd 
openbaar onderwijs in bijv. een stichting) juridisch eigenaar is van het schoolgebouw. Is de 
gemeente juridisch eigenaar van het schoolgebouw en -terrein dan vindt geen overdracht 
van een (gedeelte van een) schoolgebouw en -terrein plaats. Een overdracht kan ook 
plaatsvinden als vervangende nieuwbouw op een andere locatie is gerealiseerd. Als dit 
noodzakelijk is wordt in de door het college en bevoegd gezag gezamenlijk opgestelde en 
ondertekende acte opgenomen een termijn waarin het schoolgebouw nog kan worden 
gebruikt. Bij het einde van het gebruik wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
hoofdgebouwen en dislocaties, omdat dit onderscheid bij het einde van het gebruik niet 
relevant is. Voor alle gebouwen moet duidelijk zijn op welk moment het gebruik uiterlijk 
beëindigd moet worden.  
 
De procedure voor het opmaken van een staat van onderhoud bij het beëindigen van het 
gebruik is gekoppeld aan het beëindigen van het gebruik van een gebouw door het bevoegd 
gezag. Is sprake van integraal bestuur dan blijft het opmaken van een staat onderhoud 
achterwege. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling van het openbaar en bijzonder 
onderwijs kan in materiële zin gekozen worden voor een gelijke handelwijze. 
 
Met 'achterstallig onderhoud' wordt bedoeld het onderhoud dat het bevoegd gezag, met het 
oog op de onderhoudsplicht, had moeten uitvoeren. Het gaat er dus niet om dat een gebouw 
nog een extra opknapbeurt moet krijgen voordat het buiten gebruik wordt gesteld. 
De staat van het onderhoud wordt opgemaakt voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt, 
omdat alleen voor die tijd nog eenduidig kan worden vastgesteld aan wie het eventueel 
achterstallig onderhoud is toe te rekenen. De staat van onderhoud maakt ook onderdeel uit 
van de op te maken akte van overdracht.  
 
Lid 3 
Het college geeft de opdracht voor het opstellen van het rapport met daarin een beschrijving 
van de staat van onderhoud. Deze opdracht wordt, vanuit het oogpunt van objectiviteit, 
verstrekt aan een onafhankelijke derde, zoals een bouwkundig adviesbureau. Voordat de 
opdracht wordt verstrekt heeft het college overleg met het betrokken bevoegd gezag over de 
inhoud van de opdracht en over de instantie die deze opdracht uitvoert. Hiermee wordt 
voorkomen dat achteraf onnodige discussies c.q. meningsverschillen ontstaan over de 
inhoud van de opdracht en over de keuze van de uitvoerder. Op grond van artikel 5 kunnen 
bepaalde inlichtingen van het bevoegd gezag gevraagd worden (bijv. beschikbaar stellen 
meerjarenonderhoudsplan en/of bewijsstukken dat er geregeld onderhoud is uitgevoerd). 
 
Lid 5 

                                                 
6 LJN BK0803, Raad van State, 200901067/1/H2 en 201308827/1/A2. 
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Als uit de rapportage van de staat van onderhoud blijkt dat bij het opmaken van de 
rapportage achterstallig onderhoud is geconstateerd en het bevoegd gezag met deze 
constatering instemt, kan in het overleg overeengekomen worden dat het bevoegd gezag: 

- alsnog opdracht verstrekt tot het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud, of 
- het bedrag dat gemoeid is met het achterstallig onderhoud aan het college betaalt, 

waarna het college de opdracht verstrekt. 
Als in het overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de uitkomst van de rapportage 
wordt in het overleg besproken hoe de vervolgprocedure zal zijn. Er kan worden 
overeengekomen dat arbitrage plaatsvindt, waarbij beide partijen afspreken zich te zullen 
neerleggen bij de uitkomst daarvan. Alternatief is dat het college zich wendt tot de burgerlijke 
rechter, op grond van het feit dat het bevoegd gezag een onrechtmatige daad heeft gepleegd 
door zich niet te houden aan de wettelijke opdracht om een gebouw behoorlijk te gebruiken 
of te onderhouden. 
 
Lid 6 
Deze bepaling is opgenomen voor de situatie dat er geen enkele aanleiding is om te 
veronderstellen dat sprake is van achterstallig onderhoud, of een vermoeden over 
achterstallig onderhoud bestaat, maar er geen reden is om dit nog te laten vastleggen in een 
rapport. Dit laatste kan zich voordoen als het voornemen bestaat het schoolgebouw dat 
buiten gebruik wordt gesteld op termijn bijv. te verbouwen voor een andere bestemming of te 
slopen. 
 
Artikel 31. Indexering 
De in bijlage IV, deel B, opgenomen genormeerde vergoedingen moeten jaarlijks worden 
aangepast aan de prijsontwikkeling. Omdat bijlage IV integraal onderdeel is van de 
verordening moet op grond van de onderwijswetten een wijziging van de verordening worden 
vastgesteld door de gemeenteraad. Om deze zware procedure voor uitsluitend het 
aanpassen van de normbedragen te voorkomen bepaalt dit artikel dat het jaarlijks 
aanpassen van de normbedragen wordt gedelegeerd aan het college. De uitgangspunten 
voor de indexering zijn opgenomen in bijlage IV, deel A. Het wettelijk verplichte overleg met 
het onderwijsveld dat voor een wijziging van de verordening noodzakelijk is, kan 
plaatsvinden door het toezenden van de voorgenomen prijsbijstellingen en het bieden van de 
mogelijkheid om hierop te reageren. 
 
Bijlage I – Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen 
 
In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de 
noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A – 
Lesgebouwen en deel B – Lokalen bewegingsonderwijs.  
 
Deel A –Lesgebouwen 
 
Algemeen 
Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak 
van de aangevraagde voorziening beschreven.  
 
Een school kan gehuisvest zijn in een hoofdvestiging of een dislocatie. De dislocatie is 
bedoeld als tijdelijke huisvesting, voor de situatie dat de hoofdvestiging te weinig capaciteit 
heeft om alle leerlingen te huisvesten. Is het aantal leerlingen zodanig afgenomen dat alle 
leerlingen weer op de hoofdvestiging kunnen worden gehuisvest, dan wordt de dislocatie 
afgestoten. Ontvangt het college een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening 
voor een dislocatie, dan stelt het college, voordat het besluit deze aanvraag te honoreren, 
vast of: 

- de dislocatie, gelet op het aantal leerlingen, nog als aanvullende huisvesting voor de 
school noodzakelijk is; 
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- dat het mogelijk is alle leerlingen in de hoofdvestiging te huisvesten, eventueel met 
een bouwkundige aanpassing, of 

- dat er een andere geschikte of geschikt te maken locatie beschikbaar is. 
Of het bekostigen van de voorziening in/aan de dislocatie wordt toegekend is op basis van 
het voorgaande een financiële afweging van het college. 
 
Om de beoordelingscriteria van bijlage I te kunnen toepassen moet het college beschikken 
over minimaal de volgende gegevens: 

- het aantal leerlingen dat op de teldatum op de school staat ingeschreven; 
- het aantal leerlingen dat op lange termijn wordt verwacht; 
- het verschil tussen de bestaande capaciteit (= brutovloeroppervlakte) van het gebouw 

of de gebouwen die door de school worden gebruikt en de gewenste ruimtebehoefte, 
en 

- zo nodig, de bouwkundige staat van het gebouw of de gebouwen. 
 
Het vaststellen van de periode waarvoor de voorziening huisvesting onderwijs noodzakelijk 
is, is nodig om desinvesteringen te voorkomen. Is de (aanvullende) voorziening 
onderwijshuisvesting voor een korte periode noodzakelijk, dan wordt gekozen voor een ‘voor 
tijdelijk gebruik bestemde voorziening’ tenzij een ‘voor blijvend gebruik bestemde 
voorziening’ voor de periode waarvoor de voorziening noodzakelijk is beschikbaar is. De 
periode waarvoor de voorziening noodzakelijk is wordt herleid uit de leerlingenprognose. De 
leerlingenprognose geeft antwoord op de vraag of het aantal leerlingen op de teldatum 
voorafgaande aan de datum waarop de aanvraag is ingediend ook de komende jaren nog 
wordt verwacht. Is de uitkomst van de leerlingenprognose dat het aantal leerlingen waarvoor 
de aangevraagde voorziening huisvesting onderwijs is bedoeld ook de komende jaren 
aanwezig is en noodzakelijk is voor een periode van: 

- drie jaar, dan wordt geen voorziening onderwijshuisvesting toegekend omdat wordt 
verondersteld dat de school de extra ruimtebehoefte voor deze beperkte periode 
binnen de eigen school kan opvangen. Alleen als wordt vastgesteld dat dit onmogelijk 
is, wordt een andere voorziening goedgekeurd; 

- minimaal vier tot maximaal veertien jaar, dan wordt een voor tijdelijk gebruik 
bestemde voorziening toegekend en 

- minimaal vijftien jaar, dan wordt een voor blijvend gebruik bestemde voorziening 
onderwijshuisvesting toegekend 

De genoemde termijnen gelden niet voor aanvragen die zijn ontvangen voor het bekostigen 
van de voorzieningen huisvesting onderwijs constructiefouten en vervanging of herstel van 
schade in geval van bijzondere omstandigheden. 
 
Bij het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorzieningen huisvesting 
onderwijs (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding speelt, onafhankelijk van de periode 
waarvoor de voorziening noodzakelijk is, een rol de mogelijkheid van medegebruik of 
ingebruikname van een bestaand gebouw. 
 
A.1 Nieuwbouw 
Nieuwbouw is noodzakelijk voor het huisvesten van een nieuw instituut of een nieuwe 
afdeling en heeft dus betrekking op een onderwijsvoorziening die nog niet in de gemeente is 
gevestigd en voor deze nieuwe voorziening ook geen bestaande accommodatie beschikbaar 
is. 
 
A.2 Vervangende bouw 
Vervangende nieuwbouw kan het gevolg zijn van een tweetal situaties. Ten eerste vanwege 
de slechte conditie (bouwkundige staat) van een gebouw. Voor het vaststellen van de 
bouwkundige staat van het gebouw en om verschillen in de bouwkundige staat tussen 
verschillende gebouwen in een volgorde te kunnen plaatsen wordt voor de bouwkundige 
rapportage als eis gesteld een rapportage op grond van NEN 2767. Uitgangspunt van deze 
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methode is dat de onderhoudsscenario's op basis van verschillende keuzes en bevindingen 
worden doorgerekend en bij het bepalen van de keuzes een afweging plaatsvindt tussen 
kwaliteit, kosten en risico's. Bij het maken van keuzes met betrekking tot onderhoud is inzicht 
in de aanwezige en de te bereiken kwaliteit (en de daaraan verbonden kosten) essentieel. 
Uitgangspunt van de methode van conditiemeting NEN 2767 is dat voor alle bouwkundige 
elementen een conditie wordt toegekend. Bij het vaststellen van de condities wordt ook 
rekening gehouden met de noodzaak van het onderhoud binnen een vooraf vastgestelde 
periode (in principe 3 jaar). Voor het antwoord op de vraag of activiteiten binnen de periode 
van 3 jaar voor het onderhoud in aanmerking komen wordt de ernst, de omvang en de 
intensiteit van het gebrek vastgesteld. De ernst van het gebrek wordt uitgedrukt in een score, 
de zgn. 'conditie voor'. Met de 'conditie voor' wordt dus eigenlijk de kwaliteit van het totale 
schoolgebouw vastgesteld. Deze kwaliteit kan worden onderverdeeld in de volgende 
conditieschalen: 
Conditie 1 Nieuwbouwkwaliteit of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit; 
Conditie 2 Een bouw- of installatiedeel vertoont kenmerken van een beginnende 
veroudering; 
Conditie 3 Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen; 
Conditie 4 Het verouderingsproces is duidelijk zichtbaar; 
Conditie 5 Het verouderingsproces is niet meer te keren; 
Conditie 6 De bouwkundige staat is zo slecht dat deze niet meer onder conditie 5 kan 
worden gerangschikt. 
Op basis van de vermelde condities wordt inzicht verkregen in de bouwkundige staat en kan 
worden vastgesteld of vervangende nieuwbouw noodzakelijk is. 
 
Vervangende nieuwbouw heeft een relatie met onderhoud en aanpassen van het 
schoolgebouw waarvoor het bevoegd gezag de bekostiging rechtstreeks van de minister van 
OCW ontvangt. Deze vergoeding is niet alleen bestemd voor activiteiten met een 
kortlopende cyclus, maar ook met een langlopende cyclus (bijv. vervangen kozijnen, 
leidingen). Dit betekent dat als sprake is van een bouwkundige rapportage met of conditie 5 
of 6 moet worden vastgesteld of in de afgelopen jaren het onderhoud op een verantwoorde 
wijze heeft plaatsgevonden. Is het schoolbestuur op dit onderdeel nalatig geweest dan kan 
de aanvraag voor vervangende nieuwbouw worden afgewezen. Wordt in overleg tussen 
college en bevoegd gezag afgezien van het investeren in onderhoud en aanpassen van het 
schoolgebouw dan moeten afspraken worden gemaakt over het bekostigen van de totale 
investering, omdat het bevoegd gezag de voor onderhoud en aanpassen ontvangen 
rijksvergoeding niet voor dit doel hoeft in te zetten. 
 
Vervangende nieuwbouw kan ten tweede het gevolg zijn een herschikkingsoperatie. Dit kan 
zich in meerdere gevallen voordoen: 
- bevoegde gezagsorganen kunnen overeenkomen om schoolgebouwen te ruilen 
omdat is vastgesteld dat er voldoende capaciteit voor het huisvesten van de leerlingen 
beschikbaar is, maar dat het ene schoolgebouw een overmaat aan capaciteit heeft en het 
andere schoolgebouw een tekort aan capaciteit. Door onderlinge ruil, eventueel met een 
beperkte bouwkundige aanpassing of uitbreiding bij een bestaand schoolgebouw of in relatie 
met vervangende nieuwbouw voor een bestaand schoolgebouw kan een efficiënte bezetting 
van de schoolgebouwen worden gerealiseerd en kan mogelijk een schoolgebouw worden 
afgestoten; 
- fusies van scholen kunnen aanleiding zijn voor een herschikkingsoperatie omdat een 
fusie op schoolniveau ook gevolgen heeft voor de leerlingenstromen, waardoor mogelijk door 
een beperkte uitbreiding (= vervangende bouw) van het ene schoolgebouw het andere 
schoolgebouw kan worden afgestoten; 
- vervangende nieuwbouw kan verband houden met ontwikkelingen in de ruimtelijke 
ordening, als gevolg van bijv. stadsvernieuwing, of het herinrichten van een wijk, waarvoor 
het noodzakelijk is dat het bestaande schoolgebouw of de bestaande schoolgebouwen 
vervangen wordt/worden. 
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Uitgangspunt van investeringen die het gevolg zijn van een herschikkingsplan is dat een 
grotere doelmatigheid in het gebruik van de schoolgebouwen wordt bereikt en dat het voor 
het college een budgettair neutrale investering is, dus voor de gemeente geen extra 
investeringslasten ontstaan. De budgettaire neutraliteit kan uitsluitend worden gerealiseerd 
als de investering van de vervangende nieuwbouw kan worden gefinancierd uit de 
(grond)opbrengst van de verkoop van de bestaande (te vervangen) locatie. Eventueel 
kunnen, nadat hierover overeenstemming is bereikt met het aanvragende schoolbestuur, 
gelden die het bevoegd gezag van het rijk ontvangt voor het bekostigen van de exploitatie, 
het onderhoud, en de aanpassingen schoolbestuur als medefinanciering worden ingezet. 
 
A.3 Uitbreiding 
Uitbreiding wordt toegekend als de bestaande capaciteit van het schoolgebouw of de 
schoolgebouwen niet voldoende is voor het huisvesten van het aantal leerlingen dat op de 
school is ingeschreven: de ruimtebehoefte is dan groter dan de beschikbare 
huisvestingscapaciteit (zie ook bijlage III). Het is aan het college te bepalen op welke wijze 
de gevraagde extra capaciteit beschikbaar wordt gesteld. Bij het besluit kan het college 
rekening houden met de eventueel beschikbare capaciteit bij andere schoolgebouwen en als 
dat mogelijk is in plaats van de gevraagde uitbreiding van het schoolgebouw bijv. 
medegebruik toekennen. 
 
A.4 In gebruik nemen van een bestaand gebouw 
In gebruik nemen van een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan is afhankelijk van de 
volgende factoren: 
- het aspect afstand en bereikbaarheid, waarbij het aspect afstand alleen een rol speelt 
als het gebouw een dislocatie wordt van een bestaande hoofdvestiging; is het gebouw 
noodzakelijk voor het huisvesten van een nieuwe school dan is de ligging niet relevant; 
- de omvang van het gebouw is van belang om vast te stellen of en zo ja welke in- of 
uitpandige investeringen noodzakelijk zijn om te zorgen voor voldoende capaciteit voor het 
huisvesten van de leerlingen. 
- de bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit van het gebouw is van belang om vast 
te stellen welke bouwkundige investeringen noodzakelijk zijn om het gebouw bouwkundig en 
onderwijskundig geschikt te maken als kwalitatief geschikte huisvesting. Het college kan 
besluiten tot het bekostigen van vervangende nieuwbouw als de investeringskosten om het 
gebouw voor het onderwijs geschikt te maken, zoals aanpassing, uitbreiding en onderhoud, 
vermeerderd met (eventuele) kosten van verwerving hoger zijn dan de kosten van volledige 
nieuwbouw. 
In gebruik nemen is ook mogelijk: 
- als vervanging van een bestaand gebouw aan de orde is en ingebruikgeving per 
saldo geen meerkosten met zich meebrengt; 
- bij een herschikkingsoperatie; 
- als gevolg ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening; 
- als uitbreiding van het huidige schoolgebouw aan de orde is. 
 
A.5 Verplaatsen tijdelijk gebouw 
Verplaatsen van een tijdelijk gebouw kan alleen als het gebouw niet aard en nagelvast aan 
de grond is verbonden. Bij het verplaatsen van een tijdelijk gebouw moet rekening worden 
gehouden met de kosten van verplaatsen (verwijderen en opnieuw plaatsen) en het op 
termijn opnieuw verwijderen. Op dit punt kan het college een afweging maken tussen het 
verplaatsen en het bekostigen van een nieuwe voorziening. 
 
A.6 Terrein 
Terrein is een voorziening huisvesting onderwijs die niet automatisch wordt toegekend. 
Vervangende nieuwbouw of uitbreiding van het schoolgebouw kan bijv. op het bestaande 
schoolterrein worden gerealiseerd. Als voor het realiseren van de genoemde voorzieningen 
terrein noodzakelijk is, wordt daar bij de eventuele toestemming voor de 
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huisvestingsvoorziening rekening mee gehouden, deze voorziening wordt opgenomen op het 
programma. 
 
A.7 Eerste inrichting  
Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair wordt bekostigd aan een school voor 
basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs 
of voortgezet speciaal onderwijs. Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen wordt bekostigd aan 
een school voor voortgezet onderwijs. Voor alle onderwijssectoren is de bekostiging van de 
eerste inrichting gekoppeld aan het aantal m2 bruto vloeroppervlakte waarvoor de 
voorziening nieuwbouw of uitbreiding wordt toegekend. 
 
Bij fusie van scholen worden twee of meer scholen samengevoegd tot één school. In 
principe hebben de afzonderlijke scholen tot het moment van fusie ieder voor zich 
bekostiging voor eerste inrichting ontvangen. Dit betekent dat bij fusie van voorheen 
afzonderlijke scholen geen aanspraak bestaat op bekostiging van eerste inrichting als de 
bruto vloeroppervlakte van de gefuseerde scholen minder of gelijk is aan de bruto 
vloeroppervlakte van de voor de fusie afzonderlijke scholen. Uitbreiding eerste inrichting 
wordt uitsluitend toegekend in combinatie met uitbreiding van het schoolgebouw. Bij een 
fusie wordt voor de gefuseerde school geregistreerd de bruto vloeroppervlakte van de 
schoolgebouwen van de voorheen aan de afzonderlijke scholen is toegekend. 
 
A.8 Medegebruik 
Medegebruik is een belangrijk instrument als het gaat om het realiseren van het doelmatig 
gebruik van schoolgebouwen en de efficiënte inzet van middelen.  
Voordat het college besluit tot medegebruik is het noodzakelijk om inzicht te hebben: 
- in de periode waarvoor medegebruik noodzakelijk is (door middel van de 
leerlingenprognose), en 
- de periode van medegebruik in het schoolgebouw waar de leegstand is vastgesteld 
(wordt op korte termijn een toename van het aantal leerlingen verwacht dan is het de vraag 
of medegebruik zinvol is). 
 
De verordening kent geen beperking in het aantal locaties waarnaar bij medegebruik van 
leegstand kan worden verwezen. Wel hanteert de verordening bij medegebruik een 
afstandscriterium tussen de hoofdvestiging en de ruimte die in aanmerking komt voor het 
medegebruik, de zgn. verwijsafstand. In de verordening is als verwijsafstand opgenomen het 
criterium ‘voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg’.  
 
De verordening maakt geen onderscheid tussen leegstand in een schoolgebouw van scholen 
van verschillende onderwijssectoren. De leegstand wordt vastgesteld op basis van het 
verschil tussen de vastgestelde capaciteit (bruto vloeroppervlakte) op grond van bijlage III, 
deel A, en de voor de school vastgestelde ruimtebehoefte op grond van bijlage III, deel B. Of 
de berekende genormeerde leegstand ook als leegstaande ruimte geschikt is voor 
medegebruik wordt afzonderlijk vastgesteld. 
- Feitelijke leegstand in een school voor basisonderwijs een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en een 
school voor voortgezet onderwijs is per definitie geschikt voor medegebruik. 
- Ruimten, die een bevoegd gezag met eigen middelen heeft bekostigd, maar waarvoor 
het college een vergoeding verstrekt (zogenaamde eigendoms- en huurscholen) maken 
onderdeel uit van de voorzieningen huisvesting onderwijs en komen in aanmerking voor 
medegebruik. 
- Ruimten die een bevoegd gezag volledig met eigen middelen heeft gerealiseerd en 
waarvoor geen vergoeding van de overheid is ontvangen kunnen niet in medegebruik 
worden gegeven omdat deze ruimte geen onderdeel uitmaken van de voor het 
schoolgebouw vastgestelde capaciteit (bijlage III, deel A). 
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A.4 en A.8 Investeringskosten bij geschikt maken voor nieuwe bewoner 
In de situatie van het in gebruik nemen van een bestaand gebouw (A.4) en medegebruik 
(A.8) kan het noodzakelijk zijn dat bouwkundige voorzieningen moeten worden getroffen om 
het betreffende (school)gebouw geschikt te maken voor de nieuwe bewoner. De 
investeringskosten van deze investering komen voor rekening van de gemeente. 
 
A.9 Herstel van constructiefouten 
Herstel van constructiefouten is een voorziening huisvesting onderwijs. Voordat bekostiging 
voor een constructiefout wordt toegekend is het van belang vast te stellen dat het 
daadwerkelijk gaat om een constructiefout en wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van 
de constructiefout. Als sprake is van een ontwerpfout o.i.d. kan de veroorzaker van de 
constructiefout aansprakelijk worden gesteld voor het herstel. In dit verband speelt ook het 
moment waarop bekostiging voor een constructiefout wordt aangevraagd een rol. In dit 
verband heeft de Raad van State uitgesproken dat herstel van riolering waarvoor het 
schoolbestuur verantwoordelijk was (onder schoolterrein) niet als een constructiefout kan 
worden aangemerkt maar als regulier onderhoud moet worden gezien. Tussen het moment 
van het aanleggen van de riolering en het aanvragen van bekostiging lag een periode van 28 
jaar. De Raad van State was van oordeel dat, gelet op de levensduur, er op dat moment 
geen sprake meer kan zijn van een constructiefout, maar dat sprake is van regulier 
onderhoud.7 Het herstel van een constructiefout is eveneens geen voorziening huisvesting 
onderwijs en komt voor rekening van het bevoegd gezag als de constructiefout het gevolg is 
van nalatigheid van het bevoegd gezag (artikel 100, tweede lid, van de WPO, artikel 98, 
tweede lid, van de WEC en artikel 76k, tweede lid, van de WVO8). 
 
A.10 Vervangen of herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair 
in geval van bijzondere omstandigheden 
Het bekostigen van vervangen of herstel van schade in geval van bijzondere 
omstandigheden is van toepassing als het bevoegd gezag geconfronteerd wordt met schade 
als gevolg van bijv. vandalisme, ruitbreuk, storm, inbraak, brand etc. en deze schade niet is 
te verhalen op een derde (daderaansprakelijkheid). Bij het bepalen van de omvang van de 
bekostiging wordt rekening gehouden met de situatie van de school. Bij vervanging na brand 
kan bijvoorbeeld een totaal afgebrande school worden vervangen door een schoolgebouw 
met minder bruto vloeroppervlakte als de leerlingenprognose daartoe aanleiding geeft. Ook 
kan het college in plaats van nieuwbouw een ander schoolgebouw toewijzen. Hiervoor geldt 
eveneens dat als de schade veroorzaakt wordt door nalatigheid van het bevoegd gezag (bijv. 
inbraak was mogelijk doordat een raam niet was afgesloten) de kosten voor rekening van het 
bevoegd gezag komen. 
 
 
Deel B – Voorzieningen voor lichamelijke oefening 
 
Tot een ruimte voor bewegingsonderwijs wordt niet alleen gerekend het traditionele lokaal 
bewegingsonderwijs (= gymnastiekruimten), maar ook het gebruik van de (gemeentelijke) 
sporthal. Een lokaal bewegingsonderwijs kan juridisch eigendom zijn van de gemeente, het 
bevoegd gezag, of een derde. 
 
B.1 Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding of ingebruikgeving 
Voor het vaststellen van de noodzaak van een van de gevraagde voorzieningen is een 
relatie gelegd tussen het aantal klokuren dat moet worden ingeroosterd en de afstand tussen 
het schoolgebouw dat van het lokaal bewegingsonderwijs gebruik moet maken. 
  

                                                 
7 LJN BJ7202, Raad van State, 200809152/1/H2. 
8 BX8979, Raad van State, 201200195/1/A2. 
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Als vervoer naar een verder weg gelegen lokaal bewegingsonderwijs voor de gemeente 
financieel een goed alternatief is kan het college besluiten in plaats van een voorziening het 
vervoer naar het lokaal bewegingsonderwijs te vergoeden. Voordat hierover een besluit 
wordt genomen voert het college overleg met het bevoegd gezag.  
 
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aan een lokaal bewegingsonderwijs 
gelijkgesteld een lokaal voor motorische therapie en een schoolbad (watergewenningsbad of 
hydrotherapiebad). Deze laatste twee voorzieningen kunnen uitsluitend worden aangevraagd 
en bekostigd voor de onderwijssoorten waarvoor een dergelijke ruimte verplicht is: 
- een hydrotherapiebad is noodzakelijk voor een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs voor lichamelijk gehandicapte kinderen en voor een school 
voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs voor meervoudig gehandicapte 
kinderen met een lichamelijke handicap, en 
- een watergewenningsbad is noodzakelijk voor een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en een school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs voor meervoudig gehandicapten met 
zeer moeilijk lerende kinderen. 
 
 
B.3 Eerste inrichting  
Aanvullend meubilair voor het inrichten van het lokaal bewegingsonderwijs kan als eerste 
inrichting worden verstrekt als een bestaand lokaal: 
- met een te kleine oefenzaal wordt uitgebreid waarbij de oefenzaal wordt vergroot, of 
- vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd met een groter lokaal 
bewegingsonderwijs. 
In deze situaties is de eerste inrichting in het verleden bekostigd voor de toen gerealiseerde 
oppervlakte en voldoet de bestaande eerste inrichting naar verwachting niet aan de gestelde 
eisen, respectievelijk is voor deze vernieuwde lokalen bewegingsonderwijs niet eerder de 
volledige bekostiging eerste inrichting verstrekt. 
 
B.5 Medegebruik 
De mogelijkheid van medegebruik in een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld op 
basis van het rooster bewegingsonderwijs dat het college heeft vastgesteld voor de scholen 
voor primair en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs en het rooster bewegingsonderwijs 
dat het bevoegd gezag van de school voor het voortgezet onderwijs heeft vastgesteld voor 
de school voor voortgezet onderwijs. 
 
Bijlage II – Prognosecriteria  
Op grond van de artikelen 7, tweede lid, onder a, en 18, eerste lid, is het bevoegd gezag 
verplicht een leerlingenprognose te overleggen als een aanvraag voor het bekostigen van 
een voorziening huisvesting onderwijs (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding gebouw, eerste 
inrichting, in gebruik nemen, verplaatsen, terrein en medegebruik wordt ingediend. De 
leerlingenprognose is de basis voor het beoordelen van de noodzaak van de door de 
bevoegde gezagsorganen aangevraagde voorziening en van belang voor het vaststellen van 
de periode waarvoor de voorziening huisvesting onderwijs noodzakelijk is.  
 
Bijlage III – Beoordelingscriteria capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende 
ruimtebehoefte 
 
In bijlage III wordt evenals in bijlage I een onderverdeling per voorziening huisvesting 
onderwijs gehanteerd. Op verschillen tussen de onderwijssectoren wordt bij de sectoren 
afzonderlijk ingegaan. 
 
Bij het vaststellen van de onderwijscapaciteit van het schoolgebouw die wordt geregistreerd 
wordt geen rekening gehouden met de m2 bruto vloeroppervlakte die een bevoegd gezag 
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voor eigen rekening heeft gerealiseerd, waar dus geen (rijks)vergoeding voor is verstrekt. 
Deze capaciteit wordt wel geregistreerd. 
 
Deel A – Vaststellen capaciteit 
 
De capaciteit van een (school)gebouw wordt vastgesteld in m2 bruto vloeroppervlakte. Op 
basis van de vastgestelde capaciteit kan worden beoordeeld of het (school)gebouw: 

a. te maken heeft met leegstand, of 
b. moet worden uitgebreid omdat er een tekort aan capaciteit is (aanvullende 

ruimtebehoefte, deel C). 
De bruto vloeroppervlakte van het schoolgebouw wordt door het college opgenomen in de 
gemeentelijke administratie, omdat dit gegeven van wezenlijk belang is voor het uitvoeren 
van de verordening. Mutaties die plaatsvinden (nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, 
uitbreiding etc.) moeten op grond van artikel 5 van de verordening door de bevoegde 
gezagsorganen aan het college worden doorgegeven. Door het vastleggen van deze 
mutaties in de gemeentelijke administratie beschikt het college over de meest actuele bruto 
vloeroppervlakte van de (school)gebouwen. De bruto vloeroppervlakte is een gegeven dat 
wordt bepaald aan de hand van deel E, de meetinstructie voor het vaststellen van de bruto 
vloeroppervlakte van schoolgebouwen. 
Bij het vaststellen van de capaciteit kan vastgesteld worden dat als gevolg van de indeling 
van het schoolgebouw de vastgestelde capaciteit niet volledig geschikt is voor medegebruik 
(bijv. een gangenschool). Het schoolgebouw is dan ‘overgedimensioneerd’ als gevolg van 
een onevenwichtige indeling van het schoolgebouw. Op dat moment kan het bevoegd gezag 
het college vragen om de capaciteit lager vast te stellen. Het college neemt over dit verzoek 
een besluit. Besluit het college aan het verzoek van het bevoegd gezag te voldoen, dan 
registreert het college zowel de totale bruto vloeroppervlakte van het schoolgebouw en de 
bruto vloeroppervlakte die geschikt is als op minder onderwijscapaciteit. Op het moment dat 
het college een aanvraag voor het bekostigen van uitbreiding van het schoolgebouw 
ontvangt stelt het college vast of het mogelijk is de gevraagde uitbreiding geheel of 
gedeeltelijk inpandig te realiseren waardoor de ‘overdimensionering’ van het schoolgebouw 
wordt verminderd. 
 
A.1.2 en A.1.3 Dislocaties 
Als de school is gehuisvest in meerdere gebouwen wordt gesproken van huisvesting in een 
hoofdgebouw en een of meer dislocaties. Daalt het aantal leerlingen zodanig dat het gebruik 
van een van de locaties kan worden beëindigd, dan is het in eerste instantie aan het 
bevoegd gezag een besluit te nemen over de locatie die buiten gebruik wordt gesteld en 
wordt overgedragen aan het college, tenzij een van de locaties een gebouw is waarvoor het 
college een huurvergoeding betaalt. Een schoolgebouw waarvoor het college een 
huurvergoeding betaalt wordt als eerste buiten gebruik gesteld. Als het college van mening is 
dat het buiten gebruik stellen van een ander schoolgebouw de voorkeur heeft, dan vindt 
overleg plaats tussen het bevoegd gezag en het college. 
 
A.1.4 Terrein  
De terreinoppervlakte waarop het schoolgebouw staat is gelijk aan de grootte van het 
perceel zoals dit bij het Kadaster is vastgelegd. Het kan voorkomen dat de kadastrale 
perceelgrenzen niet overeenkomen met de grenzen van het schoolterrein. Oorzaak is vaak 
dat de terreinoppervlakte van het openbaar groen en eventueel andere openbare gebouwen 
samen met het schoolterrein als een geheel is geregistreerd. In die situatie wordt voor het 
schoolgebouw het met overheidsmiddelen bekostigde deel van de terreinoppervlakte 
vastgelegd. 
 
A.1.5 Inventaris  
Het vaststellen van het aantal leerlingen waarvoor eerste inrichting is bekostigd is 
noodzakelijk voor het beoordelen van een aanvraag voor het bekostigen uitbreiding van 
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eerste inrichting. Evenals geldt voor het schoolgebouw is de uitbreiding van de eerste 
inrichting gekoppeld aan de uitbreiding met het aantal m2 bruto vloeroppervlakte. 
Uitgangspunt is dat op 1 januari 2015 de eerste inrichting is bekostigd waarop het bevoegd 
gezag tot die datum aanspraak maakte. 
 
A.1.6 Lokalen bewegingsonderwijs  
Het vaststellen van de capaciteit van het lokaal bewegingsonderwijs is van belang om te 
kunnen vaststellen of het aantal klokuren voor een school voor basisonderwijs, een speciale 
school voor basisonderwijs en een school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs, of 
het aantal lesuren voor een school voor voortgezet kan worden ingeroosterd. 
 
A.1.6.2 Terrein 
De terreinoppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs is gelijk aan de grootte van het 
perceel zoals dit bij het Kadaster is vastgelegd. Of de terreinoppervlakte van het lokaal 
bewegingsonderwijs afzonderlijk wordt geregistreerd is afhankelijk van de ligging van het 
lokaal bewegingsonderwijs. Als het lokaal bewegingsonderwijs: 
- inpandig in het schoolgebouw is gerealiseerd maakt het onderdeel uit van de 

terreinoppervlakte van het schoolgebouw;  
- als aanbouw van het schoolgebouw, of als afzonderlijk gebouw is gerealiseerd op het 

terrein van het bevoegd gezag wordt het afzonderlijk geregistreerd; 
- ligt op een afzonderlijk terrein wordt het afzonderlijk geregistreerd; 
- onderdeel uitmaakt van een school voor voortgezet onderwijs en ligt op hetzelfde terrein 

als het schoolgebouw, dan wordt het niet afzonderlijk geregistreerd. 
 
A.1.6.3 Inventaris 
De eerste inrichting van het lokaal bewegingsonderwijs die bekostigd is wordt geacht 
voldoende te zijn om te voldoen aan de gesteld eisen van het bewegingsonderwijs. 
 
Deel B – Vaststellen ruimtebehoefte 
 
Voor het vaststellen van de ruimtebehoefte is bepalend het aantal leerlingen dat op de 
teldatum 1 oktober voorafgaande aan het indienen van de aanvraag op de school aanwezig 
is. Op basis van het aantal leerlingen wordt de bruto vloeroppervlakte (= ruimtebehoefte) 
vastgesteld. Op basis van de uitkomst van de leerlingenprognose wordt vastgesteld voor 
welke periode deze ruimtebehoefte noodzakelijk is.  
 
B.1 Lesgebouwen 
De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en een 
school voor voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het aantal leerlingen vermenigvuldigd 
met een m2 bruto vloeroppervlakte per leerling. Een school voor voortgezet onderwijs maakt 
daarnaast aanspraak op een vaste voet, die afhankelijk is van: 
- de aard van de vestiging, te weten een hoofd- of een nevenvestiging met 
spreidingsnoodzaak, en 
- de leerweg van de school voor vmbo of praktijkschool] 
 
B.1.1 School voor basisonderwijs  
De ruimtebehoefte van de school voor basisonderwijs is opgebouwd uit de 
basisruimtebehoefte en de aanvullende ruimtebehoefte. De basisruimtebehoefte bestaat uit 
de vaste voet (200 m2) en de som van het aantal ongewogen leerlingen dat op de school 
voor basisonderwijs is ingeschreven vermenigvuldigd met 5,03 m2 per leerling. Op 
aanvullende ruimtebehoefte bestaat aanspraak als op de school ‘gewichtenleerlingen’ staan 
ingeschreven. De aanvullende ruimtebehoefte is afhankelijk van de ‘gewichtensom’. De som 
van de basisruimtebehoefte en de aanvullende ruimtebehoefte is de totale ruimtebehoefte. 
Onderdeel hiervan is een speellokaal. 
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B.1.2 Speciale school voor basisonderwijs  
De basisruimtebehoefte bestaat uit een vaste voet (250 m2) en de som van het aantal 
leerlingen dat op de speciale school voor basisonderwijs is ingeschreven, vermenigvuldigd 
met 7,35 m2 per leerling. Heeft de speciale school voor basisonderwijs aanspraak op een 
speellokaal, dan wordt de ruimtebehoefte verhoogd met 90 m2. 
 
B.1.3 School voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
De ruimtebehoefte van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
bestaat uit een vaste voet en de som van het aantal leerlingen dat op de school is 
ingeschreven vermenigvuldigd met een m2 bruto vloeroppervlakte per leerling. Zowel de 
vaste voet als de m2 bruto vloeroppervlakte per leerling zijn afhankelijk van de 
onderwijssoort. Bij het vaststellen van de ruimtebehoefte wordt onderscheid gemaakt in een: 
–   school voor speciaal onderwijs (so); 
–   school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso); 
–   school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso); 
–   school voor speciaal onderwijs met een of meer afdelingen, en 
–   school voor voortgezet speciaal onderwijs met een of meer afdelingen. 
 
De ruimtebehoefte bij een school een school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
wordt vastgesteld op eenmaal de vaste voet, verhoogd met de uitkomst van de afzonderlijk 
berekende bruto vloeroppervlakte voor het aantal leerlingen van de so- en de vso-
component en van de afdelingen. Is sprake van een of meer afdelingen, dan wordt het aantal 
leerlingen van een of meer afdelingen bij het aantal leerlingen van de so-component 
opgeteld. 
 
Heeft de school voor speciaal onderwijs aanspraak op een speellokaal, dan wordt de 
ruimtebehoefte verhoogd met 90 m2. 
 
B.1.4 School voor voortgezet onderwijs 
Een school voor voortgezet onderwijs kent uitsluitend de basisruimtebehoefte. De 
basisruimtebehoefte bestaat uit een vaste voet, vermeerderd met de som van het aantal 
leerlingen vermenigvuldigd met de m2 bruto vloeroppervlakte per leerling, die geldt voor de 
onderwijsrichting waarop de leerling staat ingeschreven. De vaste voet wordt toegekend voor 
de hoofdvestiging van de school voor voortgezet onderwijs en de nevenvestiging met 
spreidingsnoodzaak. Daarnaast wordt een vaste voet toegekend voor de afzonderlijke 
leerwegen in het vmbo. Of sprake is van een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak wordt 
vastgesteld op basis van de door de minister van OCW aan het bevoegd gezag afgegeven 
beschikking.  
 
Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) of de gemengde leerweg kan de school voor 
voortgezet onderwijs uitsluitend aanbieden in relatie met de beroepsgerichte leerweg van 
een bepaalde afdeling of sector en kan uitsluitend worden aangeboden als de minister van 
OCW hiervoor toestemming heeft verleend. De school voor voortgezet onderwijs beschikt 
dan over de betreffende licenties. 
 
B.2 Lokalen bewegingsonderwijs 
De ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs is afhankelijk van het totaal aantal 
klokuren of lesuren dat in het lokaal bewegingsonderwijs is ingeroosterd. De ruimtebehoefte 
van de school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, school voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is afhankelijk van het aantal gymgroepen. Het 
aantal gymgroepen voor de school voor basisonderwijs is afhankelijk van het aantal 
formatieplaatsen. Om het aantal formatieplaatsen te bepalen wordt de splitsingstabel 
gehanteerd die het college hanteert bij het vaststellen van de materiele vergoeding. Beschikt 
de school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal en 
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voortgezet speciaal onderwijs niet over een speellokaal, dan bestaat aanspraak op gebruik 
van een lokaal bewegingsonderwijs door de leerlingen in de leeftijd van 4 en 5 jaar. Hierop 
bestaat geen aanspraak als de school voor basisonderwijs binnen de genormeerde bruto 
vloeroppervlakte geen speellokaal heeft gerealiseerd. 
 
Deel C – Vaststellen aanvullende ruimtebehoefte 
 
De aanvullende ruimtebehoefte wordt in de volgende stappen vastgesteld: 
- stap 1   vastgestelde capaciteit (deel A) 
- stap 2   vastgestelde ruimtebehoefte (deel B) 
- stap 3   vaststellen aanvullende ruimtebehoefte = saldo capaciteit – vastgestelde 

ruimtebehoefte 
- stap 4   vaststellen of saldo van stap 3 gelijk of groter is dan de drempelwaarde9 
- stap 5   is de uitkomst van stap 4: 

o lager dan de drempelwaarde, dan bestaat geen aanspraak op bekostigen 
voorziening; 

o gelijk of groter dan de drempelwaarde, dan bestaat aanspraak op het bekostigen van 
een voorziening op basis van de uitkomst van stap 3. 

 
Een school voor basisonderwijs maakt geen aanspraak op extra bruto vloeroppervlakte voor 
een speellokaal, omdat deze bruto vloeroppervlakte is geïntegreerd in de vaste voet en bruto 
vloeroppervlakte per leerling. Heeft de school voor basisonderwijs binnen de genormeerde 
bruto vloeroppervlakte geen speellokaal gerealiseerd dan bestaat geen aanspraak op 
gebruik van een lokaal bewegingsonderwijs door de groepen 1 en 2 wegens het ontbreken 
van een speellokaal. In deze situatie kan de school voor basisonderwijs een lokaal 
bewegingsonderwijs door de groepen 1 en 2 alleen gebruiken als het college hiervoor 
toestemming verleend, binnen het lokaal bewegingsonderwijs de noodzakelijke capaciteit 
beschikbaar is en het bevoegd gezag bereid is een huurvergoeding te betalen. Een speciale 
school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs maken aanspraak op 
extra bruto vloeroppervlakte voor een speellokaal als deze scholen worden bezocht door 
leerlingen in de leeftijd tot zes jaar. 
 
Bij een aanvraag voor het bekostigen van de voorziening onderwijshuisvesting uitbreiding 
wordt vastgesteld of gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de capaciteit van het 
schoolgebouw lager vast te stellen dan de feitelijke bruto vloeroppervlakte van het 
schoolgebouw (zie toelichting deel A). Heeft deze situatie zich voorgedaan, dan wordt in de 
berekening voor het vaststellen van het aantal m2 uitbreiding van het schoolgebouw bekeken 
of het verschil tussen de feitelijk aanwezige capaciteit en de geregistreerde capaciteit kan 
worden opgeheven resp. verminderd. Doet deze situatie zich voor, dan geldt als 
uitgangspunt voor het ontwerpen van een bouwplan dat de toegekende uitbreiding in eerste 
instantie moet leiden tot het verminderen van de zgn. verschiloppervlakte. Dit kan leiden tot 
het toekennen van een interne aanpassing of beperkte uitbreiding in combinatie met een 
interne aanpassing van het schoolgebouw. De definitieve keuze is afhankelijk van de 
investeringskosten die moeten blijken uit een vergelijking tussen de investeringskosten van 

                                                 
9
 Drempelwaarde: 

- 55 m² bruto vloeroppervlakte voor een permanente voorziening school voor basisonderwijs;  
- 50 m² bruto vloeroppervlakte voor een permanente voorziening speciale school voor 
basisonderwijs of voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs; 
- 40 m² bruto vloeroppervlakte voor een tijdelijke voorziening voor een school voor 
basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs en een school voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs, en 
- 10% van de bestaande capaciteit met een minimum van 100 m² voor een school voor 
voortgezet onderwijs. 
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uitsluitend de aanpassing en de investeringskosten van een combinatie van aanpassing met 
een eventuele (beperkte) uitbreiding. Op het moment dat wordt vastgesteld dat de 
investeringskosten van de aanpassing hoger zijn dan de investeringskosten van een 
(beperkte) uitbreiding van het gebouw kan worden besloten het gebouw uit te breiden.  
 
In het voortgezet onderwijs bestaat pas aanspraak op bekostiging van de voorziening 
uitbreiding van het schoolgebouw als de gevraagde ruimtebehoefte minimaal tien procent 
hoger is dan de bruto vloeroppervlakte van de bestaande capaciteit. De wijze waarop de 
ruimtebehoefte wordt vastgesteld is afhankelijk van de onderwijssoort. Bij het toekennen van 
de voorziening uitbreiding wordt onderscheid gemaakt in de ‘voor blijvend’ en de ‘voor 
tijdelijk gebruik bestemde voorziening’. Wordt toegekend: 
 
- de voor blijvend gebruik bestemde voorziening, dan wordt toegekend de totaal 

berekende aanvullende ruimtebehoefte, er wordt dus geen rekening gehouden met de 
drempel van 10%; 

- de voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening, dan wordt toegekend het aantal m2 dat de 
10% overschrijdt, de aanvullende ruimtebehoefte tot 10% moet het schoolbestuur binnen 
de bestaande capaciteit opvangen10. 

 
C.1 en C.2 Voor blijvend en tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen  
Bij het toekennen van ruimtebehoefte wordt onderscheid gemaakt in voor tijdelijk gebruik 
bestemde voorzieningen en voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen. De keuze tussen 
voor tijdelijk of permanent is afhankelijk van de verwachte periode dat de voorziening 
noodzakelijk is. Bij een periode van: 

 korter dan 4 jaar, dan in principe geen toekenning; 

 4 jaar tot 15 jaar, dan toekennen van voor tijdelijk gebruik bestemde huisvesting; 

 langer dan 15 jaar, dan toekennen van voor blijvend gebruik bestemde huisvesting. 
 
C.3 Overige voor blijvend gebruik of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen 
De mogelijkheid van ingebruikneming is afhankelijk van de vastgestelde ruimtebehoefte in 
relatie tot de capaciteit van het schoolgebouw. Afhankelijk van de benodigde capaciteit kan 
een gebouw volledig dan wel gedeeltelijk in gebruik worden gegeven. 
 
De mogelijkheid van medegebruik is afhankelijk van de vastgestelde leegstand in het 
schoolgebouw en in relatie tot de vastgestelde ruimtebehoefte en de afstand tussen de 
hoofdvestiging en de vestiging waar het medegebruik kan worden gerealiseerd. 
 
De omvang van het terrein heeft betrekking op zowel de ondergrond van het schoolgebouw 
als het aangrenzende speelterrein. De minimaal noodzakelijke oppervlakte voor een school 
voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal 
onderwijs of school voor voortgezet speciaal onderwijs is opgenomen in deel D. Tot het 
terrein behoren niet de eventueel noodzakelijke parkeerplaatsen, of de ruimte voor een kiss-
en-ride-strook.  
 
De omvang van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket of de uitbreiding is gekoppeld 
aan de voorziening nieuwbouw of uitbreiding. Wordt een van deze voorzieningen toegekend, 
of een alternatief (bijv. ingebruikgeving, medegebruik), dan ontstaat aanspraak op 
bekostiging van deze voorziening. 
 
C.4 Lokalen bewegingsonderwijs 

                                                 
10 LJN BW5954, Raad van State, 201107376/1/A2. 
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De bepalingen rond de verschillende voorzieningen huisvesting onderwijs die betrekking 
hebben op het lokaal bewegingsonderwijs zijn gelijk aan de bepalingen die van toepassing 
zijn op het toekennen van voorzieningen voor schoolgebouwen.  
 
Deel D – Minimumnormen bij het realiseren van nieuwe voorzieningen  
 
In de verordening zijn uitsluitend minimumnormen opgenomen. Het is aan het bevoegd 
gezag om de ruimten en indeling van het schoolgebouw te bepalen. Daarbij moet het 
bevoegd gezag wel voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering 
 
Algemeen 
Artikel 102, derde lid, van de WPO, artikel 100, derde lid, van de WEC en artikel 76m, derde 
lid, van de WVO verplichten de gemeenteraad normen vast te stellen voor het bekostigen 
van de voorzieningen huisvesting onderwijs die worden toegekend. Bijlage IV is de 
uitwerking van deze artikelen en deze bijlage heeft een relatie met artikel 4 van de 
verordening, waarin is opgenomen welke voorzieningen worden bekostigd op basis van 
normbedragen  
 
Naast het bekostigen van de genoemde voorzieningen onderwijshuisvesting is de gemeente 
verantwoordelijk voor het bekostigen van de onroerend zaak belasting (artikel 133 van de 
WPO, artikel 127 van de WEC en artikel 96c.1 van de WVO). Het bedrag dat de gemeente 
voor de OZB moet bekostigen is gelijk aan het bedrag van de opgelegde aanslag. 
 
Deel A – Indexering 
 
De normbedragen moeten jaarlijks worden aangepast aan het dan geldende prijspeil. Met 
het bijstellen aan de hand van een indexcijfer wordt het normbedrag op een actueel prijspeil 
gebracht. De verordening hanteert het MEV-prijsindexcijfer dat jaarlijks, gelijktijdig met de 
miljoenennota, wordt gepubliceerd. Het vaststellen van de nieuwe normbedragen is door de 
gemeenteraad gedelegeerd aan het college (artikel 32 van de verordening). 
 
Deel B – Normbedragen 
 
Vergoeding voorbereidingskrediet 
In de artikelen 3, 4, 7 en 13 van de verordening is de mogelijkheid opgenomen om een 
voorbereidingskrediet aan te vragen en toe te kennen. Het voorbereidingskrediet wordt 
gebaseerd op een raming van de totale bouwkosten. Nadat het definitieve bedrag van de 
bekostiging is vastgesteld wordt bij het beschikbaar stellen van de vergoeding het al 
beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet in mindering gebracht op het bedrag van de 
vastgestelde bekostiging.  
 
A en B. Nieuwbouw en uitbreiding met permanente bouwaard 
De opgenomen normbedragen omvatten alle bijkomende kosten, zoals eventuele kosten 
voor fundering, aansluitkosten, terreininrichting en dergelijke en zijn incl. BTW. 
De hoogte van de normvergoeding is voor: 

- een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een 
school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] opgebouwd uit 
een: 

1) startbedrag, inclusief een aantal m² bruto vloeroppervlakte en 
2) bedrag per m² bruto vloeroppervlakte[, welk bedrag voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs afhankelijk is van de onderwijssector. 

- een school voor voortgezet onderwijs opgebouwd uit een: 
1) vaste voet (hoofdvestiging en nevenvestiging met spreidingsnoodzaak) 
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2) bedrag per m² bruto vloeroppervlakte, afhankelijk van de toegekende bruto 
vloeroppervlakte en toegekende ruimtesoort (lokaal specifiek en sectie specifiek). 
 
De normvergoeding ‘uitbreiding’ voor een school voor voortgezet onderwijs wordt als volgt 
vastgesteld: 

a. per ruimtesoort bepalen het verschil tussen bestaande capaciteit bruto 
vloeroppervlakte en toegekende uitbreiding bruto vloeroppervlakte; 

b. per ruimtesoort berekenen de vergoeding op basis van het onder a vastgestelde 
verschil in capaciteit, en 

c. vaststellen de hoogte van de vergoeding. 
Deze berekening is noodzakelijk omdat een uitbreiding van een school voor voortgezet 
onderwijs enerzijds bestaande ruimten in het schoolgebouw moeten worden uitgebreid en 
anderzijds mogelijk bestaande ruimten in bruto vloeroppervlakte kunnen worden 
teruggebracht. 
 
Naast de genoemde normbedragen voor de stichtingskosten kunnen, afhankelijk van de toe 
te kennen voorziening, aanvullende vergoedingen worden toegekend voor bijv. fundering, 
inrichting van het terrein, het realiseren van een speellokaal en sloopkosten. Kosten voor de 
verwerving van een terrein zijn niet opgenomen, aangezien deze kosten afhankelijk van de 
ligging sterk kunnen variëren. 
 
 
A.2 Kosten voor terreinen 
De gemeente moet de grond bouw- en woonrijp opleveren. Dit betekent dat alle kosten die 
verband houden met het bouw- en woonrijp maken (aankoop, aanleggen riolering, 
schoongrond verklaring, bestrating et cetera) voor rekening van de gemeente komen 
 
C. Tijdelijke voorziening 
Een tijdelijk gebouw kan worden gerealiseerd in de vorm van nieuwbouw, of door middel van 
huur van een tijdelijke voorziening of bestaande huisvesting (een tijdelijke accommodatie kan 
ook betrekking hebben op een semipermanent gebouw). De keuze tussen aankoop en huur 
van tijdelijke huisvesting is afhankelijk van aspecten als de verwachte gebruiksduur, 
verwerving van eigendom en multifunctioneel gebruik. Tijdelijke lokalen kunnen noodzakelijk 
zijn: 

- als eerste voorziening (nieuwbouw); 
- voor het uitbreiden van een permanent hoofdgebouw, en 
- voor het uitbreiden van een bestaande accommodatie. 

 
De keuze tussen huur of koop van tijdelijke huisvesting in plaats van het realiseren van 
permanente huisvesting wordt gebaseerd op de uitkomst van een vergelijking tussen de 
kosten van: 

- tijdelijke huisvesting in relatie tot de kosten van een permanente voorziening, en 
- aankoop van tijdelijke huisvesting in relatie met de kosten van huur van tijdelijke 

huisvesting, 
waarbij in beide vergelijkingen rekening moet worden gehouden met de kosten van het 
plaatsen en het in de toekomst verwijderen van de te huren resp. aan te kopen lokalen. 
 
Afhankelijk van de uitkomst van de berekening kan de conclusie zijn dat gelet op de: 
- kosten van de tijdelijke huisvesting in vergelijking met de kosten van de permanente 
huisvesting alsnog bekostiging voor permanente bouw wordt toegekend (dit speelt vooral als 
de tijdelijke huisvesting naar verwachting voor lange termijn noodzakelijk is); 
- korte periode waarvoor de voorziening noodzakelijk is een huurvergoeding wordt 
toegekend, of 
- periode waarvoor de voorziening noodzakelijk is, wordt overgegaan tot koop van een 
tijdelijk gebouw omdat dit goedkoper is dan huur. 
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D. Eerste inrichting 
De vergoeding voor de eerste inrichting van een school voor basisonderwijs, een speciale 
school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per m2. Bij een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt zowel bij het basisbedrag als het bedrag 
per m2 onderscheid gemaakt naar onderwijssoort. 
 
Voor het voortgezet onderwijs wordt bij (vervangende) nieuwbouw het bedrag van de 
bekostiging eerste inrichting waarop de school voor voortgezet onderwijs aanspraak maakt 
op gelijke wijze berekend als de berekening van vergoeding bouwkosten (vervangende) 
nieuwbouw. Aanvullende bekostiging eerste inrichting leer- en hulpmiddelen is niet in alle 
gevallen noodzakelijk: 

- als een school goedkope ruimte (bijv. algemene ruimte) moet ombouwen voor 
dure ruimte (bijv. werkplaats of specifieke ruimte) wordt het verschil in 
inventariskosten gecompenseerd; 

- als een school een werkplaats of specifieke ruimte ombouwt tot algemene 
ruimte ontstaat de omgekeerde situatie, in principe wordt de school gekort op 
het bedrag voor inventaris. Als deze situatie zich voordoet wordt vastgesteld dat 
de school een hoger bedrag aan bekostiging heeft ontvangen dan waarop het 
volgens de verordening aanspraak maakt. Dit verschil wordt geregistreerd. 

 
E. Lokalen bewegingsonderwijs 
De normbedragen voor de lokalen bewegingsonderwijs zijn onderverdeeld in bedragen voor: 

- nieuwbouw; 
- uitbreiding, en 
- eerste inrichting met onderwijsleerpakket/meubilair. 

 
Daarnaast hebben de scholen voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs voor 
LG- en MG-leerlingen aanspraak op een aanvullende bekostiging voor het vergroten van de 
entree en de was- en kleedruimte als deze lokalen bewegingsonderwijs niet toegankelijk zijn. 
 
F. Vergoeding feitelijke kosten 
Voor het vaststellen van de vergoeding op basis van de feitelijke kosten wordt onderscheid 
gemaakt in de voorzieningen genoemd in artikel 2, onder a, en de voorzieningen genoemd in 
artikel 2, onder b en c. In de kostenbegroting van de eerstgenoemde voorzieningen zijn 
opgenomen de kosten van de architect en het bouwkundig toezicht. Deze kosten maken 
geen onderdeel uit van de ontvangen offertes voor het herstel als gevolg van een 
constructiefout of andere schade. Ook bij het vaststellen van deze niet genormeerde kosten 
moet rekening worden gehouden met de kosten van technische advisering.11 
 
G. Huur sportvelden 
Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van het college 
voor het gebruik van een sportveld. Op deze vergoeding bestaat uitsluitend aanspraak als 
het sportveld niet is gerealiseerd met gemeentelijke middelen. De huurvergoeding is een 
vergoeding in de investeringskosten. Naast de vergoeding voor de investeringskosten die 
voor rekening van de gemeente komt kan de verhuurder aan de school voor voortgezet 
onderwijs in rekening brengen een vergoeding voor de exploitatiekosten. De hoogte van de 
exploitatiekosten wordt vastgesteld door degene die het sportveld beschikbaar stelt en deze 
kosten komen volledig voor rekening van het bevoegd gezag.  
 

                                                 
11 BD3606 Raad van State, 200705694/1. 
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De gemeentelijke vergoeding is gebaseerd op de periode van 8 weken en wordt alleen 
vermenigvuldigd met het aantal lesuren dat de school voor voortgezet onderwijs van het 
sportveld gebruik maakt.  



 

1 

 

Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs  
(laatstelijk gewijzigd op 22 september 2014) 
 

Leeswijzer modelbepalingen 
- […] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. 
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld verscheidene (onderdelen van) begrippen in artikel 1. 
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente, zie bijvoorbeeld artikel 6, eerste 
lid. 
- Ook zijn er combinaties mogelijk. Zie artikel 3 voor een facultatief artikel waarbij ook niet iets 
ingevuld dient te worden. 
  
Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze 
modelverordening behorende ledenbrief. 

 
  
De raad van de gemeente [naam gemeente]; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; 
gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de 
vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, 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]; 
gezien het advies van [naam commissie]; 
besluit vast te stellen de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs [naam gemeente en 
eventueel jaartal]. 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen  
 
Artikel 1. Begripsbepalingen  
In deze verordening wordt verstaan onder: 
- aanvraag: verzoek om het bekostigen van een voorziening [of om het bekostigen van een 
voorbereidingskrediet]; 
- aanvrager: het bevoegd gezag dat een aanvraag indient; 
- advies Onderwijsraad: advies van de Onderwijsraad als bedoeld in artikel 95, negende lid, van 
de Wet op het primair onderwijs[, artikel 93, negende lid, van de Wet op de expertisecentra of 
artikel 76f, negende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs]; 
- bevoegd gezag: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs[, de Wet op de 
expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs] bekostigde openbare of bijzondere school 
die geheel of gedeeltelijk gehuisvest is in een gebouw dat zich bevindt op het grondgebied van de 
gemeente; 
- lokaal bewegingsonderwijs: ruimte die geschikt is voor het bewegingsonderwijs [of een bad voor 
watergewenning of bewegingstherapie]1; 
- minister: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
[- nevenvestiging: deel van een school dat door de minister op grond van artikel 85 van de Wet op 
het primair onderwijs, de artikelen 76a of 76b van de Wet op de expertisecentra of artikel 16, tweede 
en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht;] 
- overzicht: overzicht als bedoeld in artikel 96 van de Wet op het primair onderwijs[, artikel 94 
van de Wet op de expertisecentra of artikel 76g van de Wet op het voortgezet onderwijs]2; 

                                                 
1 Op 22 september is de facultatieve zinsnede toegevoegd. 
2 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar artikel 13 van de 
(model)verordening. 
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- permanent gebouw: ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard van de constructie en 
materialen ten minste 60 jaar als volwaardige huisvesting voor het onderwijs kan functioneren; 
- programma: programma als bedoeld in artikel in artikel 95 Wet op het primair onderwijs[, 
artikel 93 Wet op de expertisecentra en artikel 76f van de Wet op het voortgezet onderwijs]3; 
- school: 

1°. school voor basisonderwijs: basisschool [of speciale school voor basisonderwijs] als bedoeld 
in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs; 
[2°. school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs: school voor speciaal 
onderwijs, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, of school voor voortgezet 
speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, een instelling voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de 
expertisecentra en een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de 
Wet op de expertisecentra;  
3°. school voor voortgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor 
voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 5 
van de Wet op het voortgezet onderwijs;] 

- tijdelijk gebouw: al dan niet verplaatsbare ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard 
van de constructie en materialen minstens 15 jaar als volwaardige huisvesting voor het onderwijs 
kan functioneren; 
[- tijdelijke nevenvestiging: een tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 16, derde lid, van de 
Wet op het voortgezet onderwijs;] 
- verhuur: gebruik van een onderwijsgebouw door derden, niet zijnde onderwijsgebruik of 
gebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden; 
- voor blijvend gebruik bestemde voorziening: voorziening die volgens de uitkomst van de 
prognose als bedoeld in bijlage II minimaal 15 jaar noodzakelijk is; 
- voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening: voorziening die volgens de uitkomst van de 
prognose als bedoeld in bijlage II maximaal 15 jaar noodzakelijk is; 
- voorziening: voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2. 
 
Artikel 2. Omschrijving voorzieningen in de huisvesting  
Bij het toepassen van deze verordening worden de volgende voorzieningen onderscheiden: 

a. voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit: 
1°. nieuwbouw voor een school die voor het eerst door het rijk voor bekostiging in 
aanmerking is gebracht, of nieuwbouw om een gebouw waarin een school is gehuisvest 
geheel of gedeeltelijk te vervangen, al dan niet op dezelfde locatie; 
2°. uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest; 
3°. het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand gebouw voor het 
huisvesten van een school; 
4°. verplaatsing van een of meer bestaande tijdelijke gebouwen voor het huisvesten van een 
school;  
5°. terrein voor zover nodig voor het realiseren van een voorziening als bedoeld in 1° tot en 
met 4°; 
6°. inrichting met onderwijsleerpakket [of met leer- en hulpmiddelen] voor zover deze nog 
niet eerder door het rijk of de gemeente is bekostigd; 
7°. inrichting met meubilair voor zover dit nog niet eerder door het rijk of de gemeente is 
bekostigd; 
8°. medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere 
school in gebruik is of van een lokaal bewegingsonderwijs [en een bad voor watergewenning 
of bewegingstherapie]; 

                                                 
3 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar artikel 12 van de 
(model)verordening. 
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b. herstel van constructiefouten bestaande uit schade aan een gebouw veroorzaakt door eigen 
gebrek of eigen bederf, evenals uit kosten gemoeid met het voorkomen van nog niet zichtbare 
materiële schade onmiddellijk voortvloeiend uit ontwerpfouten, uitvoeringsfouten of 
wanprestatie; 
c. herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, onderwijsleerpakket[, leer- en 
hulpmiddelen] of meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden; 
[d. huur van een sportterrein, dat niet in eigendom is van een bevoegd gezag, voor een school 
voor voortgezet onderwijs voor het onderwijs in lichamelijke oefening.] 

 
[Artikel 3. Voorbereidingskrediet 
Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder […], kan een aanvraag voor het 
bekostigen van de kosten voor het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan worden 
ingediend.] 
 
Artikel 4. Vaststellen vergoeding voorzieningen 
1. Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder [… (bijvoorbeeld 1° en 2°)], 
wordt de vergoeding vastgesteld overeenkomstig de in bijlage IV opgenomen normbedragen. 
2. Voor andere voorzieningen dan bedoeld in het eerste lid wordt de vergoeding vastgesteld op de 
feitelijke kosten. 
[3. De vergoeding voor een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel 3 wordt vastgesteld op 
[percentage (bijvoorbeeld 8 procent)] van het geraamde investeringsbedrag.] 
 
Artikel 5. Informatieverstrekking 
Het bevoegd gezag verstrekt aan het college de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van het bepaalde in deze verordening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door het college 
vastgesteld formulier. 
 
Hoofdstuk 2. Programma en overzicht 
 
Paragraaf 2.1 Aanvragen programma 
 
Artikel 6. Indienen aanvraag 
1. Een aanvraag om opname van een voorziening op het programma wordt door het bevoegd 
gezag bij het college ingediend en moet uiterlijk [datum (bijvoorbeeld 31 januari)] van het jaar 
waarin van het betreffende programma wordt vastgesteld zijn ontvangen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een door het college vastgesteld formulier. 
2. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen neemt het college niet in behandeling. 
 
Artikel 7. Inhoud aanvraag; gelegenheid tot aanvullen aanvraag; niet behandelen 
onvolledige aanvraag 
1. Een aanvraag vermeldt in ieder geval: 

a. de naam en het adres van de aanvrager; 
b. de dagtekening; 
c. de naam van de school en, als dit van toepassing is, het gebouw waarvoor de voorziening is 
bestemd; 
d. de voorziening die wordt aangevraagd; 
e. de onderbouwing van de noodzaak en de omvang van de gewenste voorziening, bestaande 
uit: 

1°. een prognose van het te verwachten aantal leerlingen van de school voor 
basisonderwijs[, de speciale school voor basisonderwijs, de school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs of de school voor voortgezet onderwijs,] als het betreft een 
aanvraag voor een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, [… (bijvoorbeeld 
onder 1°, 2°, 3°, 6°, 7° of 8°)], onder de voorwaarde dat de prognose overeenkomstig 
bijlage II is vastgesteld[, tenzij door het college, al dan niet in samenwerking met de bevoegde 
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gezagsorganen van een school voor basisonderwijs, een actuele prognose is opgesteld, welke 
door het bevoegd gezag wordt onderschreven]; 
2°. als de aanvraag betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk bekostigen van 
vervangende nieuwbouw van een gebouw als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1°, of 
herstel van een constructiefout als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, een bouwkundige 
rapportage die voldoet aan de eisen NEN 2767, zodat de noodzaak van de gevraagde 
voorziening kan worden vastgesteld; 
3°. als de aanvraag betrekking heeft op het bekostigen van een voorziening waarvoor de 
vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten, een begroting van de noodzakelijke 
kosten voor het bekostigen van de voorziening [of, als de aanvraag betrekking heeft op het 
bekostigen van een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel 3, een kostenbegroting.] 

f. de geplande aanvangsdatum van uitvoering van de voorziening, en 
g. als het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 
de aanduiding van de gewenste plaats waar de voorziening moet worden gerealiseerd. 

2. Het college stelt de aanvrager voor [datum (bijvoorbeeld 15 februari)] schriftelijk op de 
hoogte als gegevens als bedoeld in het eerste of tweede lid ontbreken. De aanvrager heeft tot 
[datum (bijvoorbeeld 15 maart)] (de hersteldatum) de gelegenheid de ontbrekende gegevens 
aan te vullen. Als dit niet gebeurt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling. 
3. Als een door het college in behandeling genomen aanvraag mede is gebaseerd op het aantal 
leerlingen van de betrokken school op 1 oktober van het jaar waarin het programma wordt 
vastgesteld, is de aanvrager verplicht dat aantal voor 15 oktober te registeren in de 
Basisregistratie Onderwijs bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Heeft aanvrager de registratie niet 
binnen de gestelde termijn gerealiseerd, dan deelt het college dit schriftelijk mede aan de 
aanvrager en heeft de aanvrager de gelegenheid dit alsnog te doen binnen drie dagen na de datum 
van ontvangst van de mededeling. Als de registratie niet alsnog binnen drie dagen is verstrekt, 
neemt het college de aanvraag niet in behandeling. 
 
Artikel 8. Opgave ingediende aanvragen 
Het college verstrekt aan de bevoegde gezagsorganen voor [datum (bijvoorbeeld 15 mei)] een 
opgave van de aanvragen die overeenkomstig artikel 6 zijn ingediend en geeft daarbij aan welke 
niet in behandeling worden genomen. 
 
Paragraaf 2.2 Overleg voorafgaand aan vaststellen programma en overzicht 
 
Artikel 9. Toelichting aanvraag; overleg over ingediende begroting 
1. Het college of een aanvrager kan verzoeken een aanvraag nader toe te lichten. Dit overleg vindt 
plaats binnen [termijn (bijvoorbeeld 2 maanden)] na de hersteldatum, bedoeld in artikel 7, 
tweede lid4. 
2. Het college treedt in overleg met de aanvrager als de aanvraag betrekking heeft op een 
voorziening waarvoor de vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten en het college van 
oordeel is dat de door de aanvrager overgelegde kostenbegroting moet worden aangepast. 
3. Het college vermeldt in het voorstel tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het 
programma en het overzicht, bedoeld in paragraaf 2.3: 

a. de hoogte van het geraamde bedrag, waarvan voor de aangevraagde voorziening wordt 
uitgegaan, en 
b. als dit van toepassing is, de redenen waarom in het overleg geen overeenstemming is 
bereikt over de hoogte van het geraamde bedrag. 

 
 
 
 

                                                 
4 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar het derde lid. 
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Artikel 10. Overleg programma en overzicht; advies Onderwijsraad 
1. Voordat het college het programma en het overzicht vaststelt, worden de bevoegde 
gezagsorganen in een overleg in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgenomen 
inhoud van dat voorstel naar voren te brengen. 
2. Dit overleg vindt plaatst uiterlijk [datum (bijvoorbeeld 1 oktober)] van het jaar voorafgaand 
aan het jaar waarop het vast te stellen programma betrekking heeft. De bevoegde gezagsorganen 
worden ten minste [termijn (bijvoorbeeld 2 weken)] voor de door het college vastgestelde 
datum schriftelijk in kennis gesteld van het tijdstip van het overleg en de voorgenomen inhoud 
van het voorstel. 
3. De bevoegde gezagsorganen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor het overleg hun 
zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan het college. Het college stelt de deelnemers aan het 
overleg van deze zienswijzen in kennis. 
4. Het college maakt een verslag van de in het overleg door de bevoegde gezagsorganen naar 
voren gebrachte zienswijzen. De overeenkomstig het vorige lid ingediende zienswijzen en de 
reactie van het college hierop worden opgenomen in het verslag. Het verslag wordt binnen een 
maand na het overleg toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen. 
5. Een bevoegd gezag en het college kunnen de Onderwijsraad verzoeken een advies uit te 
brengen over het conceptprogramma. Het verzoek bevat een schriftelijk gemotiveerde 
omschrijving van de onderwerpen waarover advies wordt verwacht. Het advies dient betrekking 
te hebben op de relatie tussen de voorgenomen inhoud van het programma en de vrijheid van 
richting en inrichting. Het verzoek en de daarover naar voren gebrachte zienswijzen worden 
opgenomen in het verslag, bedoeld in het vierde lid. 
6. Het college is belast met het indienen van een verzoek om advies bij de Onderwijsraad. Het 
college zorgt ervoor dat de Onderwijsraad alle stukken ontvangt die nodig zijn voor het 
beoordelen van het verzoek, waaronder het verslag, bedoeld in het vierde lid. 
7. Een afschrift van het door de Onderwijsraad uitgebrachte advies wordt zo spoedig mogelijk 
door het college toegezonden aan de bevoegde gezagsorganen. Als het advies zou leiden tot één of 
meer inhoudelijke bijstellingen van de voorgenomen inhoud van het programma worden de 
bevoegde gezagsorganen door het college bij het toezenden van het afschrift van het advies 
uitgenodigd voor een nader overleg. In alle andere gevallen beoordeelt het college of nader 
bestuurlijk overleg over het advies van de Onderwijsraad noodzakelijk is. Het college geeft dit aan 
bij het toezenden van het afschrift van het advies. 
8. Nader overleg als bedoeld in het vorige lid vindt plaats binnen [termijn (bijvoorbeeld 2 
weken)] nadat het advies van de Onderwijsraad aan de bevoegde gezagsorganen is gezonden. 
Het college maakt van dit overleg een verslag en voegt dit toe aan het verslag, bedoeld in het 
vierde lid. 
 
Paragraaf 2.3 Vaststellen bekostigingsplafond, programma en overzicht 
 
Artikel 11. Tijdstip vaststellen bekostigingsplafond, programma en overzicht5 
1. Het college stelt het bekostigingsplafond vast voor de vergoeding van de aangevraagde 
voorzieningen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar onderwijssoort of per voorziening. 
2. Het programma en het overzicht worden vastgesteld op uiterlijk 31 december voorafgaande 
aan het jaar waarop het programma betrekking heeft. 
 
Artikel 12. Bekendmaken besluiten vaststellen bekostigingsplafond, programma en 
overzicht 
1. De besluiten tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het programma en het overzicht 
worden door het college binnen [termijn (bijvoorbeeld 2 weken)] na de datum waarop het 
besluit is genomen bekend gemaakt door het toezenden of uitreiken van het besluit aan de 

                                                 
5
 Op 3 september is dit kopje aangepast; toegevoegd zijn ‘programma en overzicht’. 
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aanvragers. Gelijktijdig stelt het college de overige bevoegde gezagsorganen schriftelijk in kennis 
van de genomen besluiten. 
2. De besluiten worden gelijktijdig met de bekendmaking ter inzage gelegd. 
 
Paragraaf 2.4 Uitvoeren programma 
 
Artikel 13. Overleg wijze van uitvoering 
1. Binnen vier weken nadat het programma is vastgesteld treedt het college in overleg met de 
aanvrager over de wijze waarop de op het programma geplaatste voorziening wordt uitgevoerd. 
In dit overleg wordt alle informatie verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van de voorziening 
en worden, voor zover van toepassing, afspraken gemaakt over: 

a. het bouwheerschap, bedoeld in artikel 103 van de Wet op het primair onderwijs[, artikel 101 
van de Wet op de expertisecentra en artikel 76n van de Wet op het voortgezet onderwijs]; 
b. het tijdstip waarop het bouwplan en de begroting door de aanvrager worden ingediend;  
c. als dit van toepassing is, een andere wijze waarop de toegekende voorziening wordt 
uitgevoerd, met inachtneming van het beschikbaar te stellen bedrag; 
d. de wijze waarop het college het bouwplan en de begroting toetst, en of het naar het oordeel 
van het college noodzakelijk is bij het toetsen van het bouwplan en de begroting rekening te 
houden met feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn ten opzichte van het moment waarop 
het programma is vastgesteld, waardoor het eerder genomen besluit kan worden herzien; 
e. de controle op en het afleggen van verantwoording over het besteden van de beschikbaar te 
stellen middelen; 
f. de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt; 
[g. de mogelijkheid om vooruitlopend op het aanvragen van het totale investeringskrediet een 
bedrag aan te vragen voor de kosten van voorbereiding van het bouwplan tot [percentage] van 
het geraamde investeringsbedrag.] 

2. De inhoud van de afspraken of het feit dat het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid 
legt het college schriftelijk vast in een verslag. De aanvrager ontvangt het verslag binnen [termijn 
(bijvoorbeeld 4 weken)] na het overleg. Als de aanvrager niet binnen [termijn (bijvoorbeeld 
twee weken)] nadat het verslag is ontvangen schriftelijk reageert, wordt, afhankelijk van de 
inhoud van het vastgestelde verslag, geacht overeenstemming of geen overeenstemming te zijn 
bereikt. 
3. Bij het toepassen van artikel 14, tweede lid6, neemt het college binnen [termijn (bijvoorbeeld 
4 weken)] nadat overeenstemming is bereikt een beslissing over het tijdstip waarop de 
bekostiging aanvangt. Het bepaalde in artikel 157 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 
4. Als in het overleg geen overeenstemming is bereikt, deelt het college dit binnen [termijn 
(bijvoorbeeld 4 weken)] nadat het verslag is vastgesteld schriftelijk mede aan de aanvrager en 
vermeldt gelijktijdig dat het bekostigen van de uitvoering van de voorziening wordt opgeschort. 
 
Artikel 14. Instemmen bouwplannen en begroting; tijdstip aanvang bekostiging; toetsen 
wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden; overleggen offertes 
1. Nadat overeenstemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, is bereikt dient het bevoegd 
gezag het bouwplan en, als de voorziening wordt bekostigd op basis van de feitelijke kosten, de 
bijbehorende begroting in bij het college. Het bevoegd gezag houdt daarbij rekening met de 
hierover gemaakte afspraken, bedoeld in artikel 13, eerste lid. Gelijktijdig vermeldt het bevoegd 
gezag het tijdstip waarop de bekostiging kan starten. Het college moet instemmen met het 
bouwplan en de begroting voordat een bouwopdracht wordt verleend. 
2. Het college beslist binnen [termijn (bijvoorbeeld 6 weken)] nadat de stukken zijn ontvangen 
over de bouwplannen, de desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start. 

                                                 
6 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar het vierde lid. 
7 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar artikel 17 van de 
(model)verordening. 
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Het college kan, onder mededeling daarvan aan de aanvrager, deze termijn verlengen met 
[termijn (bijvoorbeeld 3 weken)]. Als niet binnen de gestelde termijn is besloten, wordt geacht 
instemming te zijn verleend met de bouwplannen en de begroting en start de bekostiging op het 
door de aanvrager aangegeven tijdstip. Het college stelt de aanvrager binnen [termijn 
(bijvoorbeeld 2 weken)] na de datum van de beslissing over het bouwplan, de desbetreffende 
begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start respectievelijk na de datum waarop de 
instemming geacht wordt te zijn verleend hiervan schriftelijk  in kennis. 
3. De vergoeding op basis van de feitelijke kosten wordt vastgesteld op basis van de economisch 
meest voordelige inschrijving8. 
 
Artikel 15. Aanvang bekostiging 
Het college kan bij de beslissing over het tijdstip waarop de bekostiging start bepalen dat de 
gelden in termijnen betaald worden. Het betalen van de gelden vindt telkens plaats op een 
zodanig tijdstip dat de aanvrager kan voldoen aan de financiële verplichtingen die voortkomen uit 
het realiseren van de op het programma geplaatste voorziening. 
 
Artikel 16. Vervallen aanspraak op bekostiging 
1. Voor [datum (bijvoorbeeld 1 oktober)] van het jaar waarop het programma betrekking heeft 
geeft de aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur- of erfpachtovereenkomst af. 
Hiervan zendt hij voor [datum (bijvoorbeeld 15 oktober)] een afschrift aan het college. De 
aanspraak op bekostiging vervalt als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan. 
2. De in het eerste lid bedoelde: 

a. bouwopdrachten en overeenkomsten zijn onherroepelijk; 
b. bouwopdrachten vermelden de aanvangsdatum van het werk en de termijn, uitgedrukt in 
het aantal werkbare dagen, waarbinnen het werk wordt opgeleverd; 
c. huur- of erfpachtovereenkomsten vermelden de datum van inwerkingtreding, alsmede de 
duur van de overeenkomst; 
d. koopovereenkomsten vermelden de datum van aankoop. 

3. De aanspraak op bekostiging vervalt niet als het overschrijden van de in het eerste lid bedoelde 
termijn veroorzaakt wordt door: 

a. bijzondere omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen, en 
b. de aanvrager voor [datum (bijvoorbeeld 1 september)]een schriftelijk gemotiveerd 
verzoek tot het verlengen van de termijn heeft ingediend bij het college. 

4. Het college beslist voor [datum (bijvoorbeeld 15 september)]op een verzoek tot het 
verlengen van de termijn. Bij inwilliging van het verzoek wordt in het besluit aangegeven tot 
welke datum de termijn wordt verlengd. 
 
Hoofdstuk 3. Aanvragen met spoedeisend karakter 
 
Paragraaf 3.1 Aanvraag 
 
Artikel 17. Indienen aanvraag 
Een aanvraag tot het bekostigen van een voorziening die gelet op de voortgang van het onderwijs 
geen uitstel kan lijden, wordt binnen [termijn (bijvoorbeeld 2 weken)] na het ontstaan van de 
calamiteit ingediend bij het college. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door het college 
vastgesteld formulier. 
 
Artikel 18. Inhoud aanvraag 
1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 17 vermeldt naast de gegevens genoemd in artikel 7, eerste 
lid, de omstandigheden waarom de voorziening spoedeisend wordt geacht.  

                                                 
8 Op 22 september is deze bepaling aangepast; ‘aanbieding’ is vervangen door ‘inschrijving’. 



 

8 

 

2. Het college stelt de aanvrager binnen [termijn (bijvoorbeeld 2 weken)] na de datum waarop 
de aanvraag is ingediend schriftelijk op de hoogte als gegevens als bedoeld in het eerste lid9 
ontbreken. De aanvrager heeft vervolgens [termijn (bijvoorbeeld 2 weken)] om de 
ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet gebeurt, neemt het college de aanvraag niet in 
behandeling. 
 
Paragraaf 3.2 Beoordelen aanvraag; uitvoeren besluit 
 
Artikel 19. Tijdstip beslissing 
1. Het college beslist binnen [termijn (bijvoorbeeld 4 weken)] nadat de aanvraag is ontvangen 
of, binnen [termijn (bijvoorbeeld 4 weken)] nadat de aanvullende gegevens zijn verstrekt of 
hadden moeten zijn verstrekt.  
2. Als een beschikking niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, deelt het college dit 
aan de aanvrager schriftelijk mede en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de 
beschikking wel tegemoet kan worden gezien. 
3. Het college stelt de aanvrager binnen [termijn (bijvoorbeeld 2 weken)] na de datum van de 
beslissing schriftelijk van de beslissing in kennis. 
 
Artikel 20. Uitvoeren beslissing10 
1. Na het bekendmaken van een beslissing als bedoeld in artikel 19, eerste lid,11 waarbij een 
vergoeding is toegewezen, treedt het college zo spoedig mogelijk in overleg met de aanvrager 
over de wijze waarop de voorziening wordt uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 13, 14, 15 en 
16, tweede tot en met vierde lid,12 is daarbij van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat in plaats van de termijn, bedoeld in artikel 14, tweede lid, eerste volzin, een termijn van 
[termijn (bijvoorbeeld 3 weken)] geldt. 
2. Binnen [termijn (bijvoorbeeld drie maanden)] na bekendmaking van een beslissing als 
bedoeld in het eerste lid geeft de aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur- of 
erfpachtovereenkomst af. Hiervan zendt hij binnen [termijn (bijvoorbeeld twee weken)] een 
afschrift aan het college. De aanspraak op bekostiging vervalt als niet aan deze verplichtingen 
wordt voldaan.13 
 
Hoofdstuk 4. Medegebruik en verhuur 
 
Paragraaf 4.1 Medegebruik voor onderwijs of educatie 
 
Artikel 21. Aanduiden omstandigheden 
Het college kan overgaan tot het vorderen van een gedeelte van een voor een school bestemd 
gebouw of terrein als: 

a. door medegebruik aan de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien van een school 
waarbij overeenkomstig bijlage III, deel C, een aanvullende ruimtebehoefte is vastgesteld en 

                                                 
9 Op 3 september is deze bepaling aangepast; na ‘het eerste’ is toegevoegd het woord ‘lid’. 
10 Op 22 september is het oude artikel 20 komen te vervallen; daarmee zijn de artikelen 21 en 
verder (oud) vernummerd tot de artikelen 20 en verder. 
11 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar artikel 20 (oud) 
van de (model)verordening. 
12 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar artikel 16 van 
de (model)verordening in den brede. 
13 Op 3 september is dit tweede lid toegevoegd. 
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het bevoegd gezag van die school een aanvraag als bedoeld in de artikelen 6 of 1714 heeft 
ingediend; 
[b. sprake is van een tekort aan huisvestingscapaciteit bij een andere school of een instelling als 
bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, vastgesteld aan de hand van de voor die school 
of instelling gangbare berekeningswijze;] 
c. leegstand is vastgesteld in een lesgebouw van een school; 
d. leegstand is vastgesteld in een lokaal bewegingsonderwijs van een school, of 
[e. een sportveld van een school voor voortgezet onderwijs niet volledig wordt benut, wat blijkt 
uit het lesrooster van de school of scholen die dat sportveld voor het onderwijs gebruiken.] 

 
Artikel 22. Omschrijving leegstand 
1. Er is sprake van leegstand in een schoolgebouw als overeenkomstig bijlage III, deel C, is 
vastgesteld dat de vastgestelde capaciteit van het gebouw groter is dan de vastgestelde 
ruimtebehoefte.  
2. Er is sprake van leegstand in een lokaal bewegingsonderwijs als:  

a. het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor basisonderwijs[, speciaal 
basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs,] en de som van het aantal 
klokuren gebruik dat door het college is vastgesteld minder is dan 40 klokuren;  
[b. het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor voortgezet onderwijs en uit de 
overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte blijkt dat het lokaal minder dan 
40 lesuren wordt gebruikt, tenzij het bevoegd gezag op basis van het lesrooster of de lesroosters 
voor het lopende of eerstkomende schooljaar aantoont dat dit niet het geval is;] 
c. het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor basisonderwijs[, speciaal 
basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs,] en 
de som van de berekeningswijzen, bedoeld onder a en b, minder is dan 40 klokuren.  

 
Artikel 23. Nalaten vorderen  
Het college vordert geen medegebruik als het bevoegd gezag de leegstand van het gebouw waarin 
het beoogde medegebruik moet plaatsvinden, in gebruik heeft gegeven aan een andere school of 
scholen voor het onderwijs aan die school of scholen, tenzij dat gebruik kan plaatsvinden in de 
voor die scholen al beschikbare huisvestingscapaciteit. 
 
Artikel 24. Overleg en mededeling 
1. Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 
6 overlegt het daarover met de betrokken bevoegde gezagsorganen tijdens het overleg als 
bedoeld in artikel 10. 
2. Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 
1715, overlegt het daarover zo spoedig mogelijk met de betrokken bevoegde gezagsorganen. 
3. Binnen [termijn (bijvoorbeeld 4 weken)] nadat het programma is vastgesteld of binnen 
[termijn (bijvoorbeeld 1 week)] na het overleg, bedoeld in het vorige lid, deelt het college het 
bevoegd gezag waarvan gevorderd wordt schriftelijk mede dat gevorderd wordt. 
4. De schriftelijke mededeling van het college bevat in ieder geval: 

a. de naam van de school en het bevoegd gezag waarvoor wordt gevorderd; 
b. een aanduiding van het aantal leerlingen waarvoor gevorderd wordt of, als het betreft het 
bewegingsonderwijsonderwijs, het aantal klokuren dat gevorderd wordt; 
c. het gebouw waarop de vordering betrekking heeft; 
d. het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte dat gevorderd wordt; 
e. de periode waarvoor gevorderd wordt, en  

                                                 
14 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar artikel 19 van 
de (model)verordening. 
15 Op 3 september is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar artikel 19 van 
de (model)verordening. 
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f. de ingangsdatum van het medegebruik. 
 
Artikel 25. Vergoeding 
De betrokken bevoegde gezagsorganen stellen in onderling overleg de vergoeding voor het 
medegebruik vast. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat de vergoeding kostendekkend 
dient te zijn. Als geen overeenstemming wordt bereikt stellen partijen in onderling overleg vast 
welke handelswijze wordt gevolgd.16 
 
Paragraaf 4.2 Medegebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden 
 
Artikel 26. Overleg en mededeling 
1. Voordat het college overgaat tot vorderen overlegt het college met het bevoegd gezag. 
2. In het overleg komt in ieder geval aan de orde: 

a. voor welke activiteit of activiteiten gevorderd wordt; 
b. of die activiteit of activiteiten zich verdragen met het onderwijs aan de in het gebouw 
gevestigde school; 
c. of maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het onderwijs aan de in het gebouw 
gevestigde school hinder van het medegebruik ondervindt; 
d. wat naar oordeel van het college en het bevoegd gezag een redelijke vergoeding voor het 
medegebruik is; 
e. de datum waarop het medegebruik redelijkerwijs aanvang kan nemen. 

3. Binnen [termijn (bijvoorbeeld 4 weken)] na het overleg deelt het college het bevoegd gezag 
waarvan medegebruik gevorderd wordt schriftelijk mede dat gevorderd wordt. Als het overleg 
heeft geleid tot afspraken, worden ook deze opgenomen in de schriftelijke mededeling. Als het 
overleg niet tot volledige overeenstemming heeft geleid, dan bevat de mededeling de beslissing 
van het college over de punten waarover geen overeenstemming was bereikt.  
 
Paragraaf 4.3 Verhuur 
 
Artikel 27. Verzoek toestemming college 
1. Het bevoegd gezag verzoekt het college schriftelijk om toestemming als bedoeld in artikel 108, 
eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs[, artikel 106, eerste lid, van de Wet op de 
expertisecentra of artikel 76s, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs] voordat een 
huurovereenkomst wordt gesloten.  
2. Het verzoek bevat een aanduiding van de huurder en van de bestemming van de te verhuren 
ruimte. 
3. Het college kan aan de toestemming de voorwaarde verbinden dat voor de verhuur een huur is 
verschuldigd. 
 
Hoofdstuk 5. Einde gebruik gebouwen en terreinen 
 
Artikel 28. Staat van onderhoud 
1. Als het bevoegd gezag aan het college schriftelijk meldt dat een gebouw of terrein niet meer 
nodig is voor het huisvesten van een school stelt het college vast of er mogelijk sprake is van 
achterstallig onderhoud aan het gebouw of terrein. 
2. Als het college vaststelt dat er sprake is van achterstallig onderhoud wordt voordat de 
eigendomsoverdracht plaatsvindt een staat van onderhoud opgemaakt. 
3. De staat van onderhoud wordt na overleg met het bevoegd gezag opgemaakt in opdracht van 
het college. 
4. Over de staat van onderhoud wordt overleg gevoerd met het bevoegd gezag.  

                                                 
16 Op 22 september is de laatste volzin aan dit artikel toegevoegd. 
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5. Als uit de staat van onderhoud blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud wordt in het 
overleg vastgesteld welk deel hiervan voor rekening van het bevoegd gezag komt en of het 
bevoegd gezag opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, of dat het bevoegd 
gezag een in overleg vast te stellen bedrag aan het college betaalt. Als geen overeenstemming 
wordt bereikt, stellen partijen vast welke handelwijze verder gevolgd wordt. 
6. Het opmaken van een staat van onderhoud blijft achterwege als dit naar het oordeel van het 
college niet nodig is.  
 
Hoofdstuk 6. Gebruik lokaal bewegingsonderwijs door [(speciaal)] basisonderwijs [en 
(voortgezet) speciaal onderwijs] 
 
Artikel 29. Mutaties aantal klokuren binnen beschikbare capaciteit, inroosteren en 
gebruik 
1. Het college stelt jaarlijks voor [datum (bijvoorbeeld 15 december)] voorlopig vast het aantal 
klokuren bewegingsonderwijs waarop een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs] in het daaropvolgende schooljaar 
aanspraak maakt. 
2. Grondslag voor het berekenen van het aantal klokuren is het aantal leerlingen dat op 1 oktober 
van het lopende schooljaar op de school staat ingeschreven. 
3. Op basis van het aantal klokuren stelt het college voor [datum (bijvoorbeeld 31 december)] 
een rooster op voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs, waarbij het college rekening 
houdt met de volgende uitgangspunten: 

a. de afstanden in relatie tot de omvang van het onderwijsgebruik van een lokaal 
bewegingsonderwijs, bedoeld in bijlage I, deel B; 
b. een school waarvan het bevoegd gezag eigenaar is van het lokaal bewegingsonderwijs wordt 
voor de school als eerste ingeroosterd voor het lokaal bewegingsonderwijs, en 
c. het bewegingsonderwijs van een school wordt zoveel mogelijk ingeroosterd in één lokaal 
bewegingsonderwijs. 

4. Het college stelt het bevoegd gezag, nadat het rooster voorlopig is vastgesteld, voor [datum 
(bijvoorbeeld 15 januari)] in kennis van het rooster. Hierbij worden per school de volgende 
gegevens vermeld: 

a. het aantal klokuren waarvoor de school wordt ingeroosterd; 
b. het lokaal bewegingsonderwijs dat voor het bewegingsonderwijs is toegewezen, en 
c. de lestijden gedurende welke het onderwijsgebruik plaatsvindt. 

5. De bevoegde gezagsorganen kunnen tot 1 maart reageren op het voorstel. 
6. Op verzoek van de bevoegde gezagsorganen kan het college een overleg over het voorstel 
plannen. Dit overleg vindt plaats voor [datum (bijvoorbeeld 15 februari)]. In het overleg 
kunnen de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen reageren op het voorstel. 
7. Het college stelt het rooster voor [datum (bijvoorbeeld 15 maart)] definitief vast en houdt 
hierbij rekening met de reacties van de bevoegde gezagsorganen. 
8. Het bevoegd gezag kan het college verzoeken meer klokuren in te roosteren dan het aantal 
klokuren dat door het college is vastgesteld. 
9. Het college neemt een verzoek als bedoeld in het vorige lid uitsluitend in behandeling als 
daarvoor nog capaciteit beschikbaar is. Het aantal klokuren dat door het college extra wordt 
ingeroosterd komt voor rekening van het bevoegd gezag van de school. 
 
Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 
 
Artikel 30. Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet 
In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet 
voorziet beslist het college. 
 
 



 

12 

 

Artikel 31. Indexering 
Het college stelt jaarlijks de in het kader van deze verordening gehanteerde normbedragen voor 
de vergoeding van voorzieningen bij op basis van de in bijlage IV opgenomen systematiek van 
prijsbijstelling. 
Artikel 32. Intrekken oude verordening 
De [citeertitel oude verordening] wordt ingetrokken. 
 
Artikel 33. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op [datum].  
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
[naam gemeente en eventueel jaartal].  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]. 
  
De voorzitter, 
De griffier, 
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Bijlage I – Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen 
 
Deel A - Lesgebouwen 
De voorzieningen genoemd onder A.2 (vervangende bouw), A.3.1 (uitbreiding met één of meer 
leslokalen) en A.3.2 (uitbreiding met een speellokaal) worden niet noodzakelijk geacht voor 
dislocaties met een permanente bouwaard. Slechts in bijzondere omstandigheden kan dit, na 
overleg met het bevoegd gezag en ter beoordeling van het college plaatsvinden. 
 
A.1 Nieuwbouw 
Noodzaak van nieuwbouw is aanwezig als: 

a. de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt; 
b. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en: 

1°. als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig 
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende ten minste 15 jaar 
kunnen worden verwacht, of 
2°. als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig 
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende ten minste 4 jaar 
kunnen worden verwacht, en 

c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school, en 
d. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te 
realiseren.  

 
A.2 Vervangende bouw 
De noodzaak van vervangende bouw is aanwezig als: 

a. op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage wordt 
vastgesteld dat onderhoud of aanpassen17 niet zal leiden tot de gewenste 
levensduurverlenging van ten minste [aantal (bijvoorbeeld 20)] jaar18; 
b. dit het gevolg is van een herschikkingsoperatie; 
c. dit het gevolg is van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en: 

1°. als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig 
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 15 
jaar aanwezig zijn of kunnen worden verwacht, of 
2°. als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig 
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 4 
jaar aanwezig zijn of kunnen worden verwacht, en 

e. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school, en 
f. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te 
realiseren. 

 
A.3 Uitbreiding 
 
A.3.1 Uitbreiding schoolgebouw 
De noodzaak van het uitbreiden van een schoolgebouw is aanwezig als: 

a. de overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit van een schoolgebouw van een 
school voor basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs] kleiner is dan de overeenkomstig bijlage 
III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte en het verschil tussen de capaciteit en de 

                                                 
17 Op 22 september is in dit onderdeel ‘renovatie’ vervangen door: aanpassen. 
18 Op 22 september is de zinsnede ‘van ten minste [aantal (bijvoorbeeld 20)] jaar’ toegevoegd. 
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ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, 
of een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of een voortgezet 
onderwijs,] gelijk of groter is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III, deel C, en 
b. daarnaast: 

1°. als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig 
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende minstens 
vijftien jaar kunnen worden verwacht,  
2°. als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig 
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende minstens vier 
jaar aanwezig zijn of kunnen worden verwacht, of 
3°. de prognose op basis van de laatste teldatum voor het indienen van de aanvraag 
aantoont dat het aantal leerlingen dat aanwezig is niet voor ten hoogste vier jaar binnen het 
gebouw of de gebouwen kunnen worden gehuisvest, en 

c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school, en 
d. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te 
realiseren. 

 
[A.3.2 Uitbreiding speciale school voor basisonderwijs en school voor speciaal 
onderwijs met een speellokaal19 
De noodzaak van het uitbreiden met een speellokaal is aanwezig als: 

a. tot een school voor speciaal basisonderwijs minstens twaalf kinderen jonger dan zes jaar of tot 
een school of afdeling van een school voor speciaal onderwijs kinderen jonger dan zes jaar 
worden toegelaten;20 
b. de school volgens een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat de school 
minstens vijftien jaar zal blijven bestaan; 
c. in het schoolgebouw geen speellokaal aanwezig is; 
d. medegebruik van een speellokaal of lokaal bewegingsonderwijs binnen [afstand 
(bijvoorbeeld 300 meter hemelsbreed)] onmogelijk is, en 
e. het naar oordeel van het college onmogelijk is om tegen redelijke kosten inpandig een 
speellokaal te realiseren door gebruik te maken van een bestaand verschil tussen de 
overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig bijlage III, deel B, 
vastgestelde ruimtebehoefte.] 

 
A.4 In gebruik nemen van een bestaand gebouw 
De noodzaak van het in gebruik nemen van een gebouw is aanwezig als: 

a. de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt 
of als het huidige gebouw moet worden vervangen of uitgebreid; 
b. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en: 

1°. als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig 
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende minstens vijftien 
jaar kunnen worden verwacht, of 
2°. als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig 
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende minstens vier jaar 
kunnen worden verwacht, en 

c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school; 
d. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te 
realiseren, en 

                                                 
19 Op 22 september is aan dit kopje toegevoegd: speciale school voor basisonderwijs en school 
voor speciaal onderwijs. 
20 Op 22 september is een gewijzigde versie van dit onderdeel opgenomen. 
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e. de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in redelijke 
verhouding staan tot de kosten van vervangende bouw of uitbreiding. 

 
A.5 Verplaatsen tijdelijk gebouw 
De noodzaak van het verplaatsen van een tijdelijk gebouw is aanwezig als: 

a. er op basis van een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose een tijdelijke behoefte 
aan huisvesting voor minstens vier jaar is, waarin een beschikbaar leeg of leegkomend tijdelijk 
gebouw kan voorzien; 
b. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende 
huisvesting voor de school;  
c. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te 
realiseren, en 
d. de kosten van het verplaatsen naar oordeel van het college in redelijke verhouding staan tot 
de kosten van een nieuwe tijdelijke voorziening voor hetzelfde aantal leerlingen en voor 
dezelfde tijdsduur. 

  
A.6 Terrein 
De noodzaak van het verwerven of uitbreiden van een terrein of een deel daarvan is aanwezig als 
het college heeft ingestemd met een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° tot 
en met 4°, en de oppervlakte van het bestaande terrein niet voldoende is om deze voorziening te 
realiseren. De oppervlakte van het terrein moet voldoen aan de minimumnormen, bedoeld in 
bijlage III, deel D. 
 
A.7 Eerste inrichting  
1. De noodzaak van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair [of leer- en 
hulpmiddelen] ontstaat wanneer een voorziening wordt toegekend die uitbreiding van de totale 
huisvestingscapaciteit van de school tot gevolg heeft en deze niet voor [datum (bijvoorbeeld 1 
januari 2015)] is bekostigd. 
[2. De noodzaak van eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair van een speellokaal is 
aanwezig als een speciale school voor basisonderwijs of een speciale school wordt uitgebreid met 
een speellokaal.] 
3. Bij fusie van scholen wordt uitsluitend uitbreiding van eerste aanschaf van 
onderwijsleerpakket, meubilair [of leer- en hulpmiddelen] toegekend als het aantal leerlingen na 
de fusie groter is dan het totaal aantal leerlingen van de afzonderlijk aan de fusie deelnemende 
scholen. 
 
A.8 Medegebruik 
1. De noodzaak van medegebruik van een school voor basisonderwijs [, een speciale school voor 
basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of een school 
voortgezet onderwijs,] is aanwezig als het verschil tussen de overeenkomstig bijlage III, deel A, 
vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte: 

a. gelijk of groter is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III, deel C, en 
b. een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat de overeenkomstig bijlage 
III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte voor minimaal [termijn (bijvoorbeeld 
vier jaar)] noodzakelijk is. 

2. Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor 
medegebruik is een afstand van [ten hoogste [afstand (bijvoorbeeld 2 km)], gemeten langs de 
kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg OF [… (eigen criteria)]]. 
[3. Medegebruik blijft beperkt tot ten hoogste [aantal (bijvoorbeeld twee)] gebouwen.] 
 
A.9 Herstel van constructiefouten 
De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage 
uitwijst dat het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.  
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A.10 Vervangen of herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair [en 
leer- en hulpmiddelen] in geval van bijzondere omstandigheden 
De noodzaak van vervangen of herstel van een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair [en 
leer- en hulpmiddelen] als gevolg van schade daaraan is aanwezig als door de opgetreden 
bijzondere omstandigheid het onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd.21 
 
Deel B - Voorzieningen voor lokalen bewegingsonderwijs22 
 
B.1 Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming. 
De noodzaak van: 

a. nieuwbouw is aanwezig als de minister de desbetreffende school voor het eerst voor 
bekostiging in aanmerking brengt; 
b. vervangende nieuwbouw is aanwezig op grond van een overeenkomstig NEN 2767 
opgestelde bouwkundige rapportage wordt vastgesteld dat onderhoud of aanpassen23 niet zal 
leiden tot de gewenste levensduurverlenging van [aantal (bijvoorbeeld 20)] jaar24 of dit het 
gevolg is van een herschikkingsoperatie; 
c. uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs is aanwezig als de oppervlakte van de zaal 
kleiner is dan 140 vierkante meters en het effectief gebruik van het lokaal daardoor 
belemmerd wordt, of 
d. het in gebruik nemen van een lokaal bewegingsonderwijs is aanwezig als: 

1°. de minister de school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt; 
2°. het huidige gebouw overeenkomstig onderdeel b voor vervanging in aanmerking komt; 
of 
3°. de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in 
redelijke verhouding staan tot de kosten van vervangende bouw, en  

e. het onmogelijk is gebruik te maken van één of meer lokalen bewegingsonderwijs of van 
binnen een redelijke termijn beschikbaar komende lokalen bewegingsonderwijs voor: 

1°. een school voor basisonderwijs [of speciaal basisonderwijs], bij noodzakelijk gebruik 
van: 

a. ten minste [aantal (bijvoorbeeld 20)] klokuren binnen [afstand (bijvoorbeeld 1 
km)] [gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg 
OF [… (eigen criteria)]]; 
b. ten minste [aantal (bijvoorbeeld )] klokuren binnen [afstand (bijvoorbeeld 3,5 
km)] [gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg 
OF [… (eigen criteria)]], of 
c. ten minste [aantal (bijvoorbeeld )] klokuren binnen [afstand (bijvoorbeeld 7,5 
km)], [gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg 
OF [… (eigen criteria)]] of 

[2°. een school voor speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs, bij noodzakelijk gebruik van: 

a. ten minste [aantal (bijvoorbeeld 10)] groepen speciaal onderwijs binnen [afstand 
(bijvoorbeeld 1 km)] [gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en 
veilige weg OF [… (eigen criteria)]]; 
b. ten minste [aantal (bijvoorbeeld 10)] groepen voortgezet speciaal onderwijs binnen 
[afstand (bijvoorbeeld 2 km)] [gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende 
begaanbare en veilige weg OF [… (eigen criteria)]]; 

                                                 
21 Op 22 september zijn de twee facultatieve zinsneden toegevoegd. 
22 Op 22 september is dit kopje aangepast; voordien stond er ‘Voorzieningen voor lichamelijke 
oefening’. 
23

 Op 22 september is in dit onderdeel ‘renovatie’ vervangen door: aanpassen. 
24 Op 22 september is de zinsnede ‘van [aantal (bijvoorbeeld 20)] jaar’ toegevoegd. 
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c. ten minste [aantal (bijvoorbeeld 6)] groepen speciaal onderwijs binnen [afstand 
(bijvoorbeeld 3,5 km)] [gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare 
en veilige weg OF [… (eigen criteria)]], of 
d. ten minste [aantal (bijvoorbeeld 3)] groepen speciaal onderwijs binnen [afstand 
(bijvoorbeeld 7,5 km)] [gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare 
en veilige weg OF [… (eigen criteria)]], of 

3°. een school voor voortgezet onderwijs binnen [afstand (bijvoorbeeld 2 km)] [gemeten 
langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare weg en veilige OF [… (eigen 
criteria)]], en  

een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat gedurende ten minste vijftien 
jaar de groepen leerlingen waarvoor het door het college vastgestelde aantal klokuren 
noodzakelijk is, aanwezig zijn of verwacht kunnen worden. 

 
B.2 Terrein 
De noodzaak van het verwerven of uitbreiden van een terrein of een deel daarvan is aanwezig als 
voor het realiseren van de nieuwbouw of de uitbreiding geen of onvoldoende terrein aanwezig is. 
 
B.3 Eerste inrichting  
De noodzaak van eerste inrichting bewegingsonderwijs is aanwezig als: 

a. nieuwbouw, uitbreiding of ingebruikneming bestaand lokaal bewegingsonderwijs voor de 
school is goedgekeurd, en  
b. voor de desbetreffende groepen leerlingen van het basisonderwijs[, speciaal basisonderwijs, 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] nog niet eerder bekostiging eerste 
inrichting bewegingsonderwijs is verstrekt [of voor de desbetreffende leerlingen van het 
voortgezet onderwijs nog niet eerder bekostiging eerste inrichting bewegingsonderwijs is 
verstrekt]. 

 
[B.4 Huur van een sportterrein school voor voortgezet onderwijs 
De noodzaak van huur van een sportveld is aanwezig als het lesrooster buitensport vermeldt, het 
bevoegd gezag niet beschikt over een eigen sportveld en medegebruik van een sportveld van een 
ander bevoegd gezag onmogelijk is.] 
 
B.5 Medegebruik 
De noodzaak van medegebruik is aanwezig als het door de gemeente vastgestelde aantal klokuren 
bewegingsonderwijs zodanig is dat daarvoor binnen de op dat moment in gebruik zijnde lokalen 
bewegingsonderwijs geen plaats is. 
 
B.6 Herstel constructiefouten 
De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage 
uitwijst dat het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.  
 
B.7 Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in 
geval van bijzondere omstandigheden 
De noodzaak van vervangen of herstel van een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair als 
gevolg van schade daaraan is aanwezig als door de opgetreden bijzondere omstandigheid het 
onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd. 
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Bijlage II – Prognosecriteria 
 
A. Algemeen 
1. Een prognose van het aantal te verwachten leerlingen van een school voor basisonderwijs[, een 
speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs of voor voortgezet onderwijs] wordt gemaakt voor een periode van minstens vijftien 
jaar, met als eerste jaar het jaar waarin de start van de bekostiging wordt gewenst (de 
prognoseperiode). 
2. De prognose omvat gegevens voor minstens een periode van zes jaar (de analyseperiode) met 
als laatste jaar het jaar dat voorafgaat aan het indienen van de aanvraag. De prognose is niet meer 
dan twee jaar oud. Als basis voor de prognose mag gebruik gemaakt worden van de omvang van 
de basisgeneratie voor het basisonderwijs zoals het meest recent berekend door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
3. Een prognose wordt schriftelijk aangeleverd en bevat in ieder geval de relevante gegevens en 
berekeningen over de analyse- en prognoseperiode, een beschrijving van de gebruikte 
programmatuur en een onderbouwing van de aannames waarop de prognose is gebaseerd. 
 
B. Voedingsgebied 
1. Het voedingsgebied van een school omvat het gebied waaruit het overgrote deel van de 
leerlingen afkomstig is of zal zijn.  
2. De prognose voor een basisschool bevat in ieder geval een beschrijving van het voedingsgebied 
op wijkniveau. [Bij een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs kan, als het voedingsgebied zich over de 
gemeentegrens uitstrekt, worden volstaan met een opsomming van de gemeenten die tot het 
voedingsgebied worden gerekend.] 
3.Voor zover het voedingsgebied kleiner is dan de hele gemeente wordt beredeneerd aangegeven 
welke berekeningen op de basisgeneratie zijn toegepast. 
  
C. Prognose school voor basisonderwijs 
De prognose van een school voor basisonderwijs geeft per jaar inzicht in het te verwachten aantal 
leerlingen van de school of nevenvestiging waarbij rekening wordt gehouden met: 

a. het voedingsgebied; 
b. de bevolking in het voedingsgebied, verdeeld in relevante leeftijdsgroepen; 
c. de woningvoorraad en wijzigingen daarin, inclusief een eventuele wijziging van het 
voedingsgebied; 
d. veranderingen als gevolg van migratie, sterfte en geboorte in de leeftijdsgroepen, bedoeld 
onder b; 
e. veranderingen in de bevolking als gevolg van wijzigingen in de woningvoorraad; 
f. de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de basisschool, en 
g. het onderwijs dat wordt gegeven. 

 
[D. Prognose speciale school voor basisonderwijs en school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs 
De prognose van een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs moet inzicht geven in: 

a. het voedingsgebied; 
b. de plaats waar het onderwijs moet worden gegeven; 
c. de voorgestelde datum van ingang van bekostiging, en 
d. als het een school voor meervoudig gehandicapte kinderen betreft, de handicaps van de 
leerlingen waarvoor de school bestemd is.] 

 
[E. Prognose school voor voortgezet onderwijs 
De prognose van een school voor voortgezet onderwijs moet inzicht geven in: 



 

19 

 

a. de gemeente van herkomst van de leerlingen 
b. het voedingsgebied; 
c. de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de basisschool; 
d. de basisgeneratie 4 tot en met 11 jaar + 30 procent van de 12 jarigen, en 
e. de plaats waar het onderwijs moet worden gegeven.] 
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Bijlage III – Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte 
 
Deel A – Vaststellen capaciteit  
 
A.1 Uitgangspunten 
De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek vastgesteld. Het college 
kan in overeenstemming met het bevoegd gezag van een school besluiten tot het verminderen 
van de met onderstaande methodiek vastgestelde capaciteit, als de hiertoe beschikbaar komende 
ruimten worden ingezet voor onderwijskundige, culturele, maatschappelijke of recreatieve 
doeleinden. Als een deel van een gebouw is gerealiseerd met andere dan overheidsmiddelen en 
hiervoor geen vergoeding wordt genoten, wordt dit deel niet tot de capaciteit van het gebouw 
gerekend. Dit deel wordt wel geregistreerd. 
 
A.1.1 School voor basisonderwijs[, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs] 
1. De capaciteit van een gebouw voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of voortgezet 
onderwijs] wordt vastgelegd in de bruto vloeroppervlakte van het gebouw en bepaald 
overeenkomstig bijlage III, deel E. De capaciteit van ieder gebouw wordt afzonderlijk vastgesteld. 
[2. Voor een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs geldt dat een eventueel aanwezig speellokaal niet in de capaciteitsbepaling 
wordt meegenomen. Als een speellokaal aanwezig is en de noodzaak van het uitbreiden met een 
speellokaal, bedoeld in bijlage I, onder A.3.2, aanwezig is, wordt op de bruto vloeroppervlakte 90 
vierkante meter in mindering gebracht. 
3. De capaciteit van een schoolgebouw wordt verminderd met 90 vierkante meter als een ruimte in 
het schoolgebouw is verhuurd voor het huisvesten van een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of 
kinderopvang en het college voor deze verhuur vooraf toestemming heeft verleend. 
4. De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw van het voortgezet onderwijs wordt 
vermeerderd met de bruto vloeroppervlakte van de lokalen bewegingsonderwijs. 
5. Als sprake is van een schoolgebouw met een bruto-netto-verhouding in de oppervlakte die sterk 
afwijkt van de sinds 1 januari 1997 gerealiseerde schoolgebouwen, kan het schoolbestuur een 
verzoek indienen tot vaststelling van een fictieve bruto vloeroppervlakte als grondslag voor de 
capaciteitsbepaling.] 
 
A.1.2 Dislocaties, gebouwen met een permanente of tijdelijke bouwaard 
De capaciteit van dislocaties wordt overeenkomstig bijlage III, deel E, vastgesteld. 
 
A.1.3 Rangorde hoofdgebouwen en dislocaties 
Als een schoolbestuur voornemens is een hoofdvestiging, nevenvestiging of dislocatie af te stoten, 
wordt in overleg met het college vastgesteld welk gebouw wordt afgestoten. 
 
A.1.4 Terrein 
Het terrein omvat het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop het schoolgebouw met 
toebehoren zich bevindt. De terreinoppervlakte is gelijk aan de grootte in de kadastrale 
registratie van het Kadaster. Als de kadastrale perceelgrenzen niet overeenkomen met de grenzen 
van het schoolterrein wordt het met overheidsmiddelen bekostigde deel van de 
terreinoppervlakte vastgelegd. 
 
A.1.5 Inventaris 
Voor de inventaris geldt als uitgangspunt dat op [datum (bijvoorbeeld 1 januari 2015)] alle 
scholen voor basisonderwijs[, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs en voortgezet onderwijs] in de gemeente zijn voorzien van voldoende 
onderwijsleerpakket en meubilair [en leer- en hulpmiddelen]. De bruto vloeroppervlakte van de 
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school is de basis voor het vaststellen van de omvang van de aanwezige inventaris. 
A.1.6 Lokalen bewegingsonderwijs 
 
A.1.6.1 Lokalen bewegingsonderwijs. 
De capaciteit van een lokaal bewegingsonderwijs bedraagt 40 klokuren. 
 
A.1.6.2 Terrein 
De terreinoppervlakte is de oppervlakte zoals vastgelegd bij het Kadaster. Slechts de 
terreinoppervlakte van de vrijstaande lokalen bewegingsonderwijs gelegen op eigen terrein, los 
van het terrein van het lesgebouw, wordt geregistreerd. 
 
A.1.6.3 Inventaris 
De inventaris aanwezig op [datum (bijvoorbeeld 1 januari 2015)] wordt geacht voldoende te 
zijn. 
 
Deel B – Vaststellen ruimtebehoefte 
 
B.1 Lesgebouwen 
 
B.1.1 School voor basisonderwijs 
1. De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand van het 
aantal leerlingen en omvat een speellokaal25. De ruimtebehoefte wordt berekend voor elke school 
met een eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer. Een 
nevenvestiging wordt voor het berekenen van de ruimtebehoefte beschouwd als een 
afzonderlijke school. De ruimtebehoefte is opgebouwd uit een basisruimtebehoefte en een toeslag 
in verband met de gewichtensom. 
2. De basisruimtebehoefte wordt berekend met de formule: 
B =  200 + 5,03 * L, waarbij: 
B = Basisruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele 

vierkante meter. 
L =  Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose 

betrekking heeft op de school zijn ingeschreven. 
3. De toeslag wordt berekend met de formule: 
T  =  1,40 * G, waarbij: 
T = Toeslag in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter. 
G = Gecorrigeerde gewichtensom, welke als volgt wordt bepaald: 

1°. bepaal de (ongecorrigeerde) gewichtensom (= het totaal van alle gewichten van alle 
ingeschreven leerlingen); 
2°. verminder de ongecorrigeerde gewichtensom met een getal ter grootte van 6 procent 
van het aantal ingeschreven leerlingen, waarbij de gewichtensom niet kleiner dan 0 mag 
worden. De uitkomst wordt afgerond op een geheel getal; 
3°. als de dan verkregen gewichtensom meer bedraagt dan 80 procent van het aantal 
ingeschreven leerlingen wordt de gewichtensom vastgesteld op 80 procent van het aantal 
ingeschreven leerlingen. 

 
[B.1.2 Speciale school voor basisonderwijs 
1. De ruimtebehoefte voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand van 

het aantal leerlingen. De ruimtebehoefte wordt berekend voor elke school met een eigen BRIN-
nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer. Een nevenvestiging wordt 
voor het berekenen van de ruimtebehoefte beschouwd als een afzonderlijke school. De 
ruimtebehoefte wordt berekend met de formule: 

                                                 
25 Op 22 september is toegevoegd de zinsnede: en omvat een speellokaal. 
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R = 250 + 7,35 * L, waarbij 

R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante 
meter. 

L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose 
betrekking heeft op de school zijn ingeschreven. 

2. Een eventueel speellokaal leidt tot een additionele ruimtebehoefte van 90 vierkante meter.] 
 
[B.1.3 School voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
1. De ruimtebehoefte voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs wordt bepaald 
aan de hand van de onderwijssoort, de categorie (speciaal of voortgezet speciaal), het type vestiging 
en het aantal leerlingen. De ruimtebehoefte wordt berekend met de formule: 
R = V + f * L, waarbij 
R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante 

meter. 
V  = Vaste voet in vierkante meter bruto vloeroppervlakte welke is voor: 

- de hoofdvestigingen voor alle onderwijssoorten, uitgezonderd VSO-ZMLK, 370 vierkante 
meter, en 

  - de hoofdvestiging VSO-ZMLK, 250 vierkante meter. 
  Voor nevenvestigingen geldt geen vaste voet.26 
f = Factor (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling) overeenkomstig tabel 1, 

waarin is opgenomen een overzicht van f (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per 
leerling), per onderwijssoort. 

L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose 
betrekking heeft op de school zijn ingeschreven. 

2. Een eventueel speellokaal leidt tot een additionele ruimtebehoefte van 90 vierkante meter. 
 
Tabel 1 – Ruimtebehoefte (v)so 

 
Onderwijssoort 

 
SO 

 
VSO 

 
Slechthorende kinderen (SH) 
Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens 
behoren tot dove of slechthorende kinderen (ES) 
Visueel gehandicapten (VISG) 
Langdurig zieke kinderen (LZ) 
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) 
Kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten (PI) 
 

 
 
 

 
8,8 

 
 
 

 
12,2 

 
Dove kinderen (DO) 
Lichamelijk gehandicapte kinderen LG) 
Meervoudig gehandicapte kinderen (MG)27 

 
 

13,8 

 
 

15,5 

 
Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) 
 

 
8,8 

 
9,2] 

 
[B.1.4 School voor voortgezet onderwijs28 
1. De ruimtebehoefte voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald aan de hand van het 
ruimtebehoeftemodel. De totale ruimtebehoefte van een instelling voor voortgezet onderwijs is het 
totaal van twee componenten, te weten: 

a. een leerlinggebonden component, en 
                                                 
26 Op 22 september is in deze zin een typefout hersteld. 
27 Tenzij bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de N-factor 
anders dan 7 is vastgesteld. Voor SO-MG met N=2 geldt 56,75, voor VSO-MG met N=2 geldt 57,5, voor 
SO-MG met N=3 geldt 56,75 en voor VSO-MG met N=3 geldt 57,5. 
28 Op 3 september is zijn het derde, vierde en vijfde (oud) lid aangepast en is een nieuw vijfde lid 
ingevoegd (waarmee het oude, gewijzigde vijfde lid het zesde lid is geworden). 
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b. een vaste voet. 
2. De leerlinggebonden component wordt berekend door de in tabel 2.a opgenomen bruto 
vloeroppervlakten per leerling te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen dat op de school voor 
voortgezet onderwijs staat ingeschreven. De leerlinggebonden component is afhankelijk van de soort 
onderwijs, de leerweg of de sector die de leerling volgt. 
3. De vaste voet is opgenomen in tabel 2.b. De vaste voet voor de hoofdvestiging van de instelling is 
980 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Voor een nevenvestiging die op grond van een 
ministeriële beschikking in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging in verband met 
spreidingsnoodzaak geldt een afzonderlijke vaste voet van 550 vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte. Een tijdelijke nevenvestiging komt niet in aanmerking voor een vaste voet. Naast 
de vaste voet per instelling wordt per instelling een vaste voet toegekend op de vestiging voor die 
sectoren waar de beroepsgerichte leerweg(en) wordt aangeboden.  
4. De ruimtebehoefte van een school voor voortgezet onderwijs is de som van: 

a. de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen per onderwijssoort met de 
bijbehorende normoppervlakten; 
b. de vaste voet per instelling; 
c. als dit van toepassing is, een vaste voet per sector, uitgedrukt in bruto vierkante meter, en 
d. als dit van toepassing is, een vaste voet voor een afdeling praktijkonderwijs. 

5. De ruimtebehoefte van een school voor praktijkonderwijs is de som van: 
a. de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen met de bijbehorende 
normoppervlakten, en 
b. de vaste voet voor praktijkonderwijs. 

6. Als dit noodzakelijk is voor het bepalen van de omvang van de toekenning, kan op basis van deze 
normering de leegstand in onderwijsruimten binnen een gebouw voor voortgezet onderwijs worden 
bepaald. Het ruimtebehoeftemodel kent geen afzonderlijke normering voor een orthopedagogisch 
didactisch centrum.  
 
Tabel 2.a – Berekening leerlingafhankelijke ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 

Onderwijssoort Leerweg29 Ruimtetype BVO/leerling 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2) - Algemeen 6,18 

Bovenbouw AVO/VWO - Algemeen 5,85 

Bovenbouw theoretische leerweg TLW Algemeen 6,41 

- LWOO Algemeen 7,07 

Bovenbouw techniek GLW Algemeen 5,98 

- - Specifiek 5,47 

- BLW Algemeen 4,69 

- - Specifiek 8,99 

- LWOO Algemeen 4,44 

- - Specifiek 12,72 

Bovenbouw economie GLW Algemeen 5,95 

                                                 
29 TLW =  theoretische leerweg 
LWOO = leerwegondersteunend onderwijs 
GLW = gemengde leerweg 
BLW = beroepsgerichte leerweg (basis- of kader-) 
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- - Specifiek 0,89 

- BLW Algemeen 5,56 

- - Specifiek 2,25 

- LWOO Algemeen 5,85 

  Specifiek 3,06 

Bovenbouw zorg/welzijn GLW Algemeen 5,33 

  Specifiek 2,10 

 BLW Algemeen 4,71 

  Specifiek 4,22 

 LWOO Algemeen 4,85 

  Specifiek 5,53 

Bovenbouw landbouw GLW Algemeen 5,94 

  Specifiek 0,78 

 BLW Algemeen 5,37 

  Specifiek 2,34 

 LWOO Algemeen 5,03 

  Specifiek 4,69 

Praktijkonderwijs  Algemeen 4,41 

  Specifiek 7,72 

 
Tabel 2.b – Vaste voet per instelling voor het berekenen van de ruimtebehoefte 
voortgezet onderwijs 

 

 
B.2 Lokalen bewegingsonderwijs  
1. De ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld: 

a. voor een school voor basisonderwijs, op 1,5 klokuur per week per groep leerlingen 6 jaar en 
ouder; 
[b. voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs, op 2,25 klokuur per week per groep leerlingen 6 jaar en ouder], en 

Onderwijssoort Ruimtetype Vaste voet 

Hoofdvestiging Algemeen 980 

Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak Algemeen 550 

Tijdelijke nevenvestiging   0 

VMBO-techniek BLW Specifiek 299 

VMBO-economie BLW Specifiek 196 

VMBO-zorg/welzijn BLW Specifiek 168 

VMBO-landbouw BLW Specifiek 117 

Praktijkonderwijs Algemeen 306] 
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c. als het schoolgebouw niet beschikt over een speellokaal, op 3,75 klokuur per week voor de 
leerlingen 4 en 5 jaar. 

[2. Bij een school voor voortgezet onderwijs wordt de ruimtebehoefte bepaald op basis van het 
aantal lestijden bewegingsonderwijs. Hiervoor geldt als maximum het aantal lesuren dat 
overeenkomstig tabel 3 van het ruimtebehoeftemodel is berekend. Deze berekening is als 
volgt: (aantal leerlingen * 32 * vierkante meter bruto vloeroppervlakte bewegingsonderwijs per 
leerling) ÷ 460. Voor het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs wordt een 
aangepaste formule gehanteerd: (aantal leerlingen * 32 * vierkante meter bruto vloeroppervlakte 
bewegingsonderwijs per leerling) ÷ 322. 

 
Tabel 3 – Uitgangspunten vaststellen ruimtebehoefte lokaal bewegingsonderwijs voortgezet 
onderwijs 
 

Onderwijssoort Leerweg BVO per 
leerling 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2) - 1,66 

Bovenbouw AVO/VWO - 0,78 

Bovenbouw theoretische leerweg TLW 1,11 

- LWOO 1,26 

Bovenbouw techniek GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Bovenbouw economie GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Bovenbouw zorg/welzijn GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Bovenbouw landbouw GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Praktijkonderwijs - 1,99] 

 
Deel C – Vaststellen aanvullende ruimtebehoefte  
 
C.1 Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen 
Er is sprake van een voorziening voor blijvend gebruik als de overeenkomstig deel C vastgestelde 
ruimtebehoefte gedurende minstens vijftien jaar blijft bestaan. 
 
C.1.1 Nieuwbouw, of vervangende nieuwbouw 
De omvang van de goedgekeurde voor blijvend gebruik bestemde voorziening nieuwbouw of 
vervangende nieuwbouw wordt overeenkomstig deel B vastgesteld. 
 
C.1.2 Overige voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen 
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1. Uitbreiding, uitbreiding ter vervanging van een bestaand gebouw, ingebruikneming of 
medegebruik wordt voor een: 

a. school voor basisonderwijs[, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs] vastgesteld als het verschil tussen de overeenkomstig deel A vastgestelde 
capaciteit en de overeenkomstig deel B vastgestelde ruimtebehoefte gelijk of groter is dan de 
drempelwaarde van: 

1°. 55 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening basisonderwijs; 
[2°. 50 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening speciaal basisonderwijs; 
3°. 50 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening voor een school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs]; 

[b. school voor voortgezet onderwijs wordt vastgesteld als het verschil tussen de overeenkomstig 
deel A vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig deel B vastgestelde ruimtebehoefte gelijk of 
groter is dan tien procent van de bestaande capaciteit met een minimum van 100 vierkante 
meter. Medegebruik wordt vastgesteld op het verschil tussen de overeenkomstig deel B 
vastgestelde ruimtebehoefte en de overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit verhoogd met 
10%.] 

[2. Voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs bedraagt de bruto vloeroppervlakte van een speellokaal, in aanvulling op het 
aantal meters bruto vloeroppervlakte bedoelt in het eerste lid, 90 vierkante meter.] 
 
C.2 Voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen  
De ruimtebehoefte van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening wordt op dezelfde wijze 
vastgesteld als de ruimtebehoefte voor een voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen. Een 
voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening is voor minstens vier jaar en maximaal vijftien jaar 
noodzakelijk. Voor het vaststellen van de omvang van een voor tijdelijk gebruik bestemde 
voorziening moet het verschil: 

a. bij een school voor basisonderwijs, [speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs] ten minste 40 vierkante meter bruto vloeroppervlakte bedragen[, en 
b. bij een school voor voortgezet onderwijs voldoen aan het gestelde onder C.1.2, eerste lid, onder 
b]. 

 
C.3 Overige voor blijvend gebruik of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen 
De omvang van een goedgekeurde voorziening: 

a. voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorziening terrein, dan wel uitbreiding van het 
terrein, wordt bepaald door de minimaal noodzakelijke terreinoppervlakte om het 
schoolgebouw te realiseren met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde eisen ten 
aanzien van de terreinoppervlakte en de minimumnormen, bedoeld in deel D. 
b. eerste aanschaf van: 

1°. onderwijsleerpakket en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van het 
onderwijsleerpakket en meubilair voor een school basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, en 
2°. leer- en hulpmiddelen en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van leer- en 
hulpmiddelen en meubilair voor een school voor voortgezet onderwijs,] 

is gekoppeld aan de omvang van de toegekende voorziening. 
[c. tegemoetkoming in eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair voor een school voor 
voortgezet onderwijs als gevolg van een inpandige aanpassing waarbij algemene of specifieke 
ruimte wordt omgezet in specifieke of werkplaatsruimte bedraagt het verschil tussen de 
vergoeding voor eerste inrichting van de bestaande ruimte en de vergoeding voor eerste 
inrichting van de te creëren ruimte.] 
d. herstel van constructiefouten en herstel van schade aan het gebouw, onderwijsleerpakket, 
[leer- en hulpmiddelen] en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden wordt bepaald 
door de activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs. 
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C.4 Lokalen bewegingsonderwijs30 
1. De omvang van de goedgekeurde voorziening nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en 
uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs wordt: 

a. voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] vastgesteld op het verschil tussen de 
overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit en het overeenkomstig B.2, eerste 
lid, vastgestelde ruimtebehoefte[, en  
b. voor een school voor voortgezet onderwijs vastgesteld op de overeenkomstig B.2, tweede lid, 
vastgestelde ruimtebehoefte als de uitbreiding groter of gelijk is dan tien procent van de 
overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit]. 

2. De omvang van de goedgekeurde voorziening aanpassen van een lokaal bewegingsonderwijs 
van een school voor basisonderwijs[, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs] wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke aanvullende 
vloeroppervlakte om te kunnen voldoen aan de minimumnormen, bedoeld in deel D, onder D.3.  
3. De omvang van de goedgekeurde voorziening terrein, of uitbreiding van het terrein, voor een 
lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke terreinoppervlakte 
om het lokaal, of de uitbreiding van het lokaal te realiseren.  
4. De omvang van de goedgekeurde voorziening aanvulling op de eerste aanschaf van het 
meubilair wordt overeenkomstig bijlage IV bepaald als een lokaal bewegingsonderwijs in gebruik 
wordt genomen door andere leerlingen dan waarvoor het lokaal oorspronkelijk is bedoeld of 
wordt uitgebreid. 
5. De omvang van de goedgekeurde voorziening herstel van constructiefouten en het herstel van 
schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden, 
wordt bepaald door de feitelijke kosten voor de activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn voor 
de voortgang van het onderwijs. 
 
Deel D – Minimumnormen bij het realiseren van nieuwe voorzieningen  
 
D.1 Terreinoppervlakte  
Voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal 
onderwijs] geldt voor het verharde gedeelte (speelplaats) een minimum terreinoppervlakte van 3 
vierkante meter per leerling, met een minimum van 300 vierkant meter netto. Vanaf 200 
leerlingen kan worden volstaan met 600 vierkante meter netto. 
 
D.2 Speellokaal  
Een speellokaal heeft een minimum van 90 vierkante meter netto. 
 
D.3 Lokaal bewegingsonderwijs  
1. De netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs is minstens 252 vierkante meter 
netto en de hoogte minstens 5 meter. 
2. Een lokaal bewegingsonderwijs bevat minstens twee kleedruimten met een was- of 
douchegelegenheid. 
 
Deel E – Meetinstructie voor het vaststellen van de bruto vloeroppervlakte van 
schoolgebouwen 
 
E.1 Meetinstructie voor schoolgebouwen 
De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw wordt vastgesteld volgens NEN 2580. 
 
E.2 Aanvulling op de meetinstructie voor de schoolgebouwen 

                                                 
30 Op 22 september is een fout in de nummering van de artikelleden hersteld. 
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E.2.1 [(Speciaal)] basisonderwijs [en speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] 
1. De in- en aangebouwde fietsenstallingen en bergingen die uitsluitend van buitenaf bereikbaar 

 zijn, worden niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend. 
2. De oppervlakte van verbindende ruimten tussen in- of aanpandige lokalen bewegingsonderwijs 
wordt toegekend aan het lesgebouw. 
3. Bij scheidingswanden tussen lesgebouwen en in- of aanpandige lokalen bewegingsonderwijs 
wordt de bruto vloeroppervlakte gerekend tot het hart van de scheidingsconstructie. 

 
[E.2.2 Voortgezet onderwijs  
De bruto oppervlakte van een gebouw is de som van de bruto vloeroppervlakte van alle tot het 
gebouw behorende beloopbare binnenruimten. De bruto vloeroppervlakte wordt gemeten op 
vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande buitenconstructies die de ruimten omhullen. 
Tot de bruto oppervlakte behoren eveneens:  

a. de oppervlakte van trapgaten, liftschachten, en leidingschachten op elk vloerniveau, en  
b. de oppervlakte van vrijstaande uitwendige kolommen, voor zover groter dan 0,5 vierkante 
meter.]  

 
E.2.3 Uitzonderingen 
1. De oppervlakten van overdekte niet door vaste buitenbegrenzingen omsloten ruimten worden 
niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend, ongeacht de vloerconstructie of wijze van 
verharding. Dit betreft in ieder geval luifels, dakoverstekken, de ruimte onder op kolommen 
staande verdiepingen, fietsenstallingen.  
2. Open brand-of vluchttrappen aan de buitenzijde van een gebouw worden bij de bepaling van de 
bruto oppervlakte niet meegerekend.  
3. Niet beloopbare kelders en zolders worden niet meegerekend. 
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Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering 
 
Deel A – Indexering  
De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande 
systematiek van prijsbijstelling: 
 
A.1 Nieuwbouw en uitbreiding 
 

1  

Prijsindexcijfer van de 
bouwkosten van nieuwe 

woningen, jaar t, 
tweede kwartaal 

(bron: CBS, kerncijfers, 
bouwnijverheid, inclusief 

btw) 

 

MEV, jaar t+1, 
bruto investeringen door 

bedrijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en 

bestedingen) 

--------------------------------------
-- 

* 
--------------------------------------

-- 
* 

--------------------------------------
-- 

MEV, jaar t, 
bruto investeringen door 

bedrijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en 

bestedingen) 

 

Prijsindexcijfer van de 
bouwkosten van nieuwe 

woningen, jaar t-1, 
tweede kwartaal 

(bron: CBS, kerncijfers, 
bouwnijverheid, inclusief 

btw) 

 1 

 
A.2 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 
 

1  

Consumentenprijsindex, alle 
huishoudens, jaar t, per 1 juli 

(bron: CBS, Kerncijfers,  
cijfer van de maand juni jaar t) 

 

MEV, jaar t+1 
prijsmutatie netto 

materiële 
overheidsconsumptie 

(bron: CPB, 
Kerngegevens 

collectieve sector) 

---------------------------------------- * ---------------------------------------- * 
-------------------------------

--------- 
MEV, jaar t, 

prijsmutatie netto materiële 
overheidsconsumptie 

(bron: CPB, Kerngegevens 
collectieve sector) 

 

Consumentenprijsindex, alle 
huishoudens, jaar t-1, per 1 juli 

(bron: CBS, Kerncijfers,  
cijfer van de maand juni jaar t-

1) 

 1 

 
Deel B – Normbedragen 
 
Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
 
A. Nieuwbouw met permanente bouwaard  
 
A.1 Kostencomponenten nieuwbouw 
1. De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten: 

a. kosten voor terrein; 
b. bouwkosten; 
c. toeslag voor het herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw; 



 

30 

 

[d. als het een school voor voortgezet onderwijs betreft, toeslag paalfundering; 
e. als het een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs betreft een 
toeslag voor het realiseren van een afzonderlijk speellokaal, en 
f. als het een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs betreft, toeslag voor 
het aanbrengen van een liftinstallatie].31 

2. Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter 
vervanging van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B. 
 
A.2 Kosten voor terreinen 
Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet aan het 
schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen overgedragen. De 
kosten van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij aankoop van een terrein 
als in de situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De kosten voor het terrein 
worden bepaald op de in de gemeente gangbare wijze van waardevaststelling van terreinen. Bij 
vervangende nieuwbouw op dezelfde plaats als het oude gebouw behoren de kosten voor het 
slopen van het oude gebouw tot de kosten voor terreinen. 
 
A.3.1 Bouwkosten 
1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en 
b. de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag 
per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet de in 
overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 
 
A.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m2 bvo32 € 666.689,57 

Voor elke volgende m2 bvo € 1.140,89 
 
[A.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de 
volgende bedragen:  

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 670 m2 bvo, waarin 
niet 

€ 1.080.237,73 

Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een eventueel 
speellokaal 

€ 1.194,66 

Toeslag voor elk speellokaal € 102.495,11] 
 
[A.3.4 Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag, voor de realisatie van de eerste 677 m2 bvo, 
waarin niet begrepen een eventueel speellokaal 

€ 1.039.554,13 

Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.187,58 

Toeslag voor elk speellokaal € 102.495,11 
Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 100.742,02] 

 
                                                 
31 Op 22 september is een fout in dit onderdeel hersteld. 
32 Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 



 

31 

 

[A.3.5 Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs 
1. Er is geen onderscheid in de normbedragen tussen nieuwbouw en uitbreiding.  
2. De sectieafhankelijke kosten bestaan voor projecten vanaf 460 vierkante meter bruto 
vloeroppervlak uit een vast bedrag per voorziening en een vast bedrag per sectie. 
3. Voor projecten kleiner dan 460 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden geen 
sectieafhankelijke kosten per project toegekend. Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de 
bedragen voor de ruimteafhankelijke kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 
4. De bedragen zijn opgenomen in de tabel met vaste bedragen per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte en vaste bedragen per voorziening. 
5. Voor het berekenen van de vergoeding voor de: 

a. ruimteafhankelijke kosten wordt het overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aantal 
vierkante meter per type ruimte van de voorziening, vermenigvuldigd met onderstaande 
bedragen per ruimtesoort: 

 < 460 m2 > 460 <2.500 m2 > 2.500 m2 

 Algemene en specifieke ruimte € 1.784,94 € 1.059,30 € 1.033,93 

 Werkplaatsen € 1.743,37 € 1.410,24 € 1.410,24 

 Werkplaatsen consumptief € 2.116,98 € 1.783,86 € 1.783,86 

b. sectieafhankelijke kosten wordt de vergoeding voor de algemene vaste voet of de vaste voet 
voor de algemene sectie of de werkplaatssectie, afhankelijk van de secties waaruit de 
overeenkomstig bijlage III, deel C, toegekende voorziening bestaat, verhoogd met de 
onderstaande bedragen: 

 <460m2 > 460 <2.500 m2 > 2.500 m2 
Algemene en specifieke ruimte € 0,00 € 112.625,40 
Werkplaatsen, exclusief consumptief € 0,00 € 221.075,1533 € 308.617,4934 
Werkplaatsen consumptief € 0,00 € 40.877,53 

6. Tot de algemene en specifieke ruimte behoren: 
a. (uiterlijke) verzorging/mode en commercie: huishoudkunde, gezondheidskunde, uiterlijke 
verzorging, mode en commercie, en 
b. handel/verkoop/administratie: verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren. 

7. Tot de werkplaatsen behoren: 
a. techniek algemeen: 

 1°. Bouwtechniek; 
 2°. Machinale houtbewerking; 
 3°. Meten; 
 4°. Elektrotechniek; 
 5°. installatietechniek; 
 6°. lasserij; 
 7°. Metaal; 
 8°. Motorvoertuigentechniek, en 
 9°. Mechanische techniek; 

b. consumptief: werkplaats consumptieve techniek; 
c. grafische techniek: werkplaats grafische techniek, en 
d. landbouw: groen-praktijk. 

8. De overige ruimten behoren tot de categorie algemene ruimte.] 
 
 
 
[A.3.6 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 

                                                 
33 Op 3 september is dit getal aangepast. 
34 Op 3 september is dit getal aangepast. 
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1. Voor de school voor voortgezet onderwijs is het bedrag van de normkosten gebaseerd op een 
standaardlocatie. Voor de volgende aanvullende investeringskosten wordt, indien noodzakelijk, een 
aanvullend bedrag beschikbaar gesteld: 

a. paalfundering, en 
b. bemaling. 

2. De aanvullende vergoeding is afhankelijk van de benodigde paallengte in relatie met de omvang 
van de bouw in bruto vloeroppervlakte en wordt bepaald op basis van de volgende formules: 

Nieuwbouw en uitbreiding <35 1000 m2 

Paallengte 1 tot 15 meter €  3.283,18 + (€  17,23 * A) 

Paallengte 15 tot 20 meter      €  3.495,36 + (€  29,24 * A) 

Paallengte 20 meter of langer €  3.902,46 + (€  52,14 * A) 

 

Uitbreiding       >=36  1000 m2     

Paallengte 1 tot 15 meter €  4.009,36 + (€    6,03 * A) 

Paallengte 15 tot 20 meter €  5.229,55 + (€  15,66 * A) 

Paallengte 20 meter of langer €  7.941,51 + (€  31,66 * A) 

3. Als de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling noodzakelijk en 
wordt een aanvullend bedrag per vierkante meter goedgekeurde terreinoppervlakte toegekend. De 
vergoeding bedraagt € 11,18 per vierkante meter terrein.] 
 
A.3.7 Toeslag voor herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw school voor 
primair en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. 
1. Als de vervangende nieuwbouw voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] plaatsvindt op 
dezelfde plaats, moet het desbetreffende terrein, nadat de bouw is afgerond, worden hersteld en 
moeten de leerlingen verhuizen naar een tijdelijke, vervangende locatie. De genormeerde 
vergoeding voor deze kosten is gebaseerd op een vast bedrag per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte. 
2. De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Permanente bouw per m2 bvo € 46,25 
Tijdelijke bouw per m2 bvo € 31,74 

 
[3. De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Permanente bouw per m2 bvo € 53,05 
Tijdelijke bouw per m2 bvo € 26,54] 

 
B. Uitbreiding met permanente bouwaard 
 
B.1 Reikwijdte 
Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente bouwaard 
van een school voor basisonderwijs [of een speciale school voor basisonderwijs] tot 1035 vierkante 
meter bruto vloeroppervlakte [en van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs tot 1000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte]. Op overige uitbreidingen is paragraaf 
A overeenkomstig van toepassing. 
 
B.2 Kosten terrein 

                                                 
35 Op 3 september is dit teken aangepast. 
36 Op 3 september is dit teken aangepast. 
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Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van 
toepassing op het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein. 
 
B.3.1 Bouwkosten 
1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, en 
b. kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag 
per vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig bijlage III, deel C, 
vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 
 
B.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen van 115 m2 bvo of groter € 97.630,04 
Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 m2 bvo € 65.086,70 
Voor elke volgende m2 bvo € 1.300,53 

 
[B.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen van 105 m2 bvo of groter € 100.399,24 
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 105 m2 bvo € 66.932,83 
Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.326,45 

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo) in 
combinatie met uitbreiding van de school 

€ 117.048,33 

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal, zonder 
gelijktijdige uitbreiding van de school 

€ 215.200,42] 

 
[B.3.4 Bouwkosten school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen van 96 m2 bvo of groter € 90.931,93 
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 96 m2 bvo € 60.621,29 
Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.329,08 

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo) in 
combinatie met uitbreiding van de school 

€ 102.495,11 

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo), 
zonder gelijktijdige uitbreiding van de school 

€ 215.200,42 

Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 121.090,08] 

 
[B.3.5 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 
Het bepaalde in A.3.6 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de 
vergoeding voor paalfundering en bemaling bij uitbreiding.] 
 
B.3.6 Toeslag voor het herstel van het terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw op 
dezelfde plaats 
Het bepaalde in A.3.7 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de 
vergoeding voor het herstel van terrein en verhuizing bij uitbreiding. 
 

C. Tijdelijke voorziening 
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C.1 Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen 
1. De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de investeringslasten 
van voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 

a. nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie; 
b. uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voor tijdelijk gebruik bestemd 
gebouw, en 
c. uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen. 

2. In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een tijdelijke 
voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw.  
 
C.2 Kosten voor terreinen 
Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden de 
kosten voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2. 
 
C.3.1 Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie 
De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per 
vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en 
inrichting van terreinen, de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op 
nutsvoorzieningen.  
 
C.3.2 Vergoeding basisschool [en speciale school voor basisonderwijs] 
De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt vastgesteld 
op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter € 37.966,88 
Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo € 25.311,26 
Voor elke volgende m2 bvo € 933,03 

 
[C.3.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs  
1. De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter € 39.793,33 
Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo € 26.890,74 
Voor elke volgende m2 bvo € 914,15 

2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding 
voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke 
verhuizing van de leerlingen.] 
 
[C.3.4 Vergoeding school voor voortgezet onderwijs 
De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de 
vergoedingsformule € 567,99 * A + € 39.049,94, waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C, 
bepaalde aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is.] 
 
C.4.1 Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair en speciaal of voortgezet 
speciaal onderwijs 
1. De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en 
een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de toeslag voor 
paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van terreinen.  
2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding 
voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke 
verhuizing van de leerlingen. 
 
C.4.2 Vergoeding basisschool [en speciale school voor basisonderwijs] 
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De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt vastgesteld 
op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter € 21.341,49 
Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo € 14.227,66 
Voor elke volgende m2 bvo € 977,65 

 
[C.4.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs  
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter € 21.639,41 
Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo € 14.426,27 
Voor elke volgende m2 bvo € 966,51] 

 
C.5 Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen 
Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw 
worden vergoed op basis van de werkelijke kosten. 
 
D. Eerste inrichting 
 
D.1.1 Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair 
Bij uitbreiding met onderwijsleerpakket en meubilair wordt het uit te keren bedrag van de 
vergoeding bepaald aan de hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen 
en de nieuw berekende vergoeding. 
 
D.1.2 Vergoeding basisschool  
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag € 38.300,32 
Voor elke volgende m2 bvo € 133,98 

 
[D.1.3 Vergoeding speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de 
volgende bedragen:  

Startbedrag € 81.259,53 
Naast het startbedrag voor elke volgende m2 bvo € 138,61] 

 
[D.1.4 Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
bepaald op basis van de volgende bedragen:  

 Startbedrag Voor elke volgende m2 bvo 
SO/VSO-doven € 136.914,55 € 238,99 
SO/VSO-sh € 124.375,97 € 309,74 
SO/VSO-esm € 115.897,11 € 154,02 
SO/VSO-visg € 164.481,07 € 293,96 
SO/VSO-lz € 104.887,65 € 144,84 
SO/VSO-lg € 123.482,28 € 282,37 
SO/VSO-zmlk € 103.258,59 € 122,87 
SO/VSO-zmok € 100.790,31 € 141,25 
SO/VSO-pi € 101.681,28 € 153,39 
SO/VSO-mg € 125.025,87 € 125,29] 

 
 
 
[D.1.5 Vergoeding speellokaal speciale school voor basisonderwijs 
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De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een speellokaal voor 
een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bedraagt € 7.415,30.] 
 
[D.2 School voor voortgezet onderwijs 
1. De vergoeding voor eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair is gekoppeld aan de toe 
te kennen voorziening nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, uitbreiding en 
ingebruikneming, niet zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw. Aanspraak 
op deze vergoeding bestaat als de eerste inrichting nog niet eerder door het rijk of de gemeente is 
bekostigd. De hoogte van de vergoeding wordt berekend door vast te stellen het verschil tussen de al 
toegekende vergoeding en de vergoeding die is vastgesteld op basis van de te realiseren bruto 
vloeroppervlakte per ruimtetype. De hoogte van de vergoeding per ruimtetype wordt bepaald op 
basis van de volgende bedragen: 

 Ruimtetype  Functie m2 

 Algemeen   € 158,06 
 Specifiek (Uiterlijke) verzorging/mode en commercie 

Handel/verkoop/administratie 
Praktijkonderwijs 

 € 369,42 
 € 225,99 
 € 303,42 

 Werkplaatsen Techniek algemeen 
Consumptief 
Grafische techniek 
Landbouw 

 € 387,57 
 € 750,55 
 € 1.434,94 
 € 0,00 

2. Als in plaats van uitbreiding van het schoolgebouw medegebruik van een voor een school bestemd 
gebouw wordt gevorderd, wordt inventaris slechts toegekend als de inventaris in de voor 
medegebruik aangewezen ruimte ontbreekt of niet geschikt is.] 
 

E. Lokalen bewegingsonderwijs 
 
E.1 Bouwkosten nieuwbouw 
1. De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs met 
een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meters bedraagt € 700.859,23 als deze op het 
schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 715.034,52 als deze op een afzonderlijk terrein 
gerealiseerd wordt. In deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van fundering op staal en 
inrichting van het terrein. 
[2. Scholen met lichamelijk gehandicapte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen of zeer 
moeilijk lerende leerlingen wordt een toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het normbedrag 
van deze toeslag is € 70.306,32.] 
3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende 
bedragen: 

Paallengte Vergoeding Vergoeding bij ruimten LG en MG 
1<15m €   14.097,01 € 17.774,32 
15<20m €   19.433,46 €    24.616,0437 
>20m €   27.293,44 €    35.426,6238 

 
E.2 Uitbreiding 
Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte 
van de vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen 
bewegingsonderwijs met een oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of 
minder, kan de oefenvloer worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter. De 
hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

                                                 
37 Op 3 september is dit getal aangepast. 
38 Op 3 september is dit getal aangepast. 
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Uitbreiding Normbedrag Paallengte 
1 < 15 meter 15 < 20 meter > 20 meter 

112 t/m 120 m2 €  162.835,79 €   6.310,99 €  10.930,99 €  17.870,96 
121 t/m 150 m2 €  197.949,27 €   7.891,30 €  13.660,22 €  22.338,70 

 
E.3.2 OLP/meubilair school voor basisonderwijs [en speciaal basisonderwijs] 
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een basisschool [of een speciale school voor basisonderwijs] bedraagt 
€ 51.310,54. 

 
[E.3.3 OLP/meubilair school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs 
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Schoolsoort Bedrag in euro 
SO-doven  € 40.917,05 
SO-sh/esm  € 40.677,02 
SO-visg  € 49.245,65 
SO-lg/mg  € 53.943,88 
SO-lz/pi  € 38.691,75 
SO-zmlk  € 38.691,75 
SO-zmok  € 38.612,13 
VSO-doven  € 47.970,54 
VSO-sh/esm  € 49.222,23 
VSO-visg  € 58.558,40 
VSO-lg/mg  € 60.075,30 
VSO-lz/pi  € 47.277,37 
VSO-zmlk  € 47.277,37 
VSO-zmok € 42.203,87 
SOVSO-doven € 49.677,13 
SOVSO-sh/esm € 53.253,05 
SOVSO-visg € 60.768,46 
SOVSO-lg/mg € 61.710,46 
SOVSO-lz/pi € 51.307,01 
SOVSO-zmlk € 51.307,01 
SOVSO-zmok € 42.682,77] 

 
[E.3.4 Meubilair/leer- en hulpmiddelen school voor voortgezet onderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 
 Meubilair Leer- en hulpmiddelen Totaal 
 Eerste lokaal 
 Tweede lokaal 
 Derde lokaal 
 Oefenplaats 1 
 Oefenplaats 2 

€ 1.083,67 
€ 1.083,67 
€ 1.083,67 

€ 0,00 
€ 0,00 

€ 64.621,30 
€ 50.409,52 
€ 21.915,70 
€ 14.271,50 

€ 1.647,45 

€ 65.704,97 
€ 51.393,19 
€ 22.999,37 
€ 14.271,50 
€ 1.647,45] 

 
E.4 Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening 
Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs mogelijk 
in een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van: 

a. medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of 
b. huur van een gebouw van een commerciële exploitant. 
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F. Vergoeding feitelijke kosten 
De vergoeding van de feitelijke kosten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gebaseerd op de 
door het college goedgekeurde offerte en verhoogd met [vast bedrag of percentage 
(bijvoorbeeld 8 procent)] voor de kosten van technische advisering, voor zover het een 
voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c. 
 
[G. Huur sportvelden 
1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van de huur van een 
sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor de 
periode van 8 weken € 20,94 per klokuur. 
2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor 
voortgezet onderwijs niet beschikt over een eigen sportveld en geen gebruik maakt van een 
sportveld dat door de gemeente is gefinancierd.]  
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Bijlage V – Criteria voor het vaststellen van de prioriteit van de aangevraagde voorziening 
 
1. Algemeen 
Prioriteiten worden vastgesteld als het overeenkomstig artikel 11 vastgestelde 
bekostigingsplafond onvoldoende is om alle aangevraagde voorzieningen die in aanmerking 
komen om te worden opgenomen op het programma te honoreren. Op basis van de gestelde 
prioriteiten wordt een rangorde vastgesteld van de voorzieningen waarvan is vastgesteld dat die 
voor bekostiging in aanmerking komen. Daarna wordt vastgesteld voor welke voorzieningen het 
bekostigingsplafond voldoende is en deze voorzieningen worden opgenomen op het programma. 
De voorzieningen die niet worden opgenomen op het programma worden op het overzicht 
geplaatst. 
 
2. Onderscheid voorzieningen 
1. Bij het stellen van de prioriteiten wordt onderscheid gemaakt in voorzieningen die 
noodzakelijk zijn: 

a. om capaciteitstekorten op te heffen, en 
b. om een adequaat niveau te handhaven. 

2. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onder a, vallen onder hoofdprioriteit 1. Het betreft 
de volgende voorzieningen: 

a. nieuwbouw, inclusief terrein; 
b. uitbreiding, indien van toepassing, inclusief terrein; 
c. in gebruik nemen bestaand gebouw, indien van toepassing, inclusief terrein; 
d. verplaatsen tijdelijke gebouwen; 
e. eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair of leer- en hulpmiddelen; 
f. uitbreiding eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en hulpmiddelen, 
en 
g. medegebruik. 

3. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onder b, vallen onder hoofdprioriteit 2. Het betreft 
de volgende voorzieningen: 

a. vervangende nieuwbouw, indien van toepassing, inclusief terrein; 
b. herstel van een constructiefout, en 
c. herstel en vervanging in verband met schade. 

4. De onder hoofdprioriteit 2 opgenomen voorziening vervangende nieuwbouw valt onder 
hoofdprioriteit 1 op het moment dat deze voorziening gecombineerd wordt met een uitbreiding 
van de capaciteit en de vervangende nieuwbouw noodzakelijk is omdat wordt voldaan aan het 
criterium genoemd onder in bijlage I, deel A, onder A.2. 
 
3. Hoofd- en subprioriteit 
1. Om te komen tot het vaststellen van de prioriteit wordt een onderverdeling gemaakt in 
hoofdprioriteit en sub-prioriteit. 
2. Voor het vaststellen van de prioriteiten wordt voor de onder 2, eerste lid, onder a, genoemde 
voorzieningen de ruimtebehoefte vastgesteld overeenkomstig bijlage III, deel C. Deze 
voorzieningen omvatten zowel de schoolgebouwen als de lokalen bewegingsonderwijs. 
3. Nadat de onderverdeling naar hoofdprioriteiten heeft plaatsgevonden moet worden 
vastgesteld welke voorzieningen in aanmerking komen om op het programma te worden 
geplaatst. Dit vindt plaats op basis van het vaststellen van de sub-prioriteit. Bij hoofdprioriteit 1 
worden de volgende uitgangspunten gehanteerd om vast te stellen welke voorzieningen voor het 
plaatsen op het programma in aanmerking komen: 

a. als eerste die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort opheft 
in een situatie met herschikking van schoolgebouwen; 
b. vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort 
opheft in een situatie zonder herschikking van schoolgebouwen, en 
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c. vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort aan 
lokalen bewegingsonderwijs en sportterreinen opheft. 
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Toelichting  
 
NB Deze toelichting is geschreven met de (mogelijke) keuzes die in de Modelverordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemaakt zijn in gedachte. Als een individuele gemeente op 
punten andere keuzes maakt, dan sluit deze toelichting mogelijk niet aan. Wel kan ze uiteraard als 
basis dienen voor een door de gemeente zelf op te stellen toelichting. Voor een goed beeld dient deze 
modelverordening in samenhang met de hierbij behorende ledenbrief gelezen te worden. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
De begripsomschrijving ‘bevoegd gezag’ en ‘aanvrager’ omvatten alle bevoegde gezagsorganen 
die een volgens de wet bekostigde voorziening onderwijshuisvesting in stand houden die geheel 
of gedeeltelijk staat op het grondgebied van de gemeente (hoofdvestiging, nevenvestiging, 
tijdelijke nevenvestiging, dislocatie).  
 
Artikel 2. Omschrijving voorzieningen in de huisvesting 
Artikel 2 vermeldt de voorzieningen onderwijshuisvesting die op grond van de Wet op het 
primair onderwijs (WPO)[, Wet op de expertisecentra (WEC) en Wet op het voortgezet onderwijs 
(WVO)] door het bevoegd gezag bij het college kunnen worden aangevraagd. Deze hebben een 
limitatief karakter. Dit betekent dat het college deze niet kan inperken. Niet alleen voor de 
schoolgebouwen, maar ook voor de lokalen bewegingsonderwijs kan een voorziening huisvesting 
onderwijs worden aangevraagd. Voorzieningen die een bevoegd gezag wenst, maar die niet in de 
onderwijswetten zijn opgenomen, dus geen voorziening in de onderwijshuisvesting zijn, vallen 
buiten het bereik van deze verordening. Dit gaat om voorzieningen waarvoor het bevoegd gezag 
een vergoeding van de minister van OCW ontvangt via de rijksvergoeding materiële 
instandhouding (bijv. onderhoud, aanpassingen, vervangen cv-ketel, meubilair). Het college wijst 
een dergelijk aangevraagde voorziening af op grond van artikel 100, eerste lid, onder a, van de 
WPO[, artikel 98, onder a, van de WEC, artikel 76k, onder a, van de WVO]. 
 
In het kader van lokaal maatwerk heeft het college de vrijheid om aanvullende voorzieningen te 
bekostigen. Daarbij geldt dat de gemeenten geen uitgaven mogen doen voor een niet door de 
gemeente in stand gehouden school dan op grond van de wet (artikel 6 van de WPO [en WEC en 
artikel 77 van de WVO]). Voor het bekostigen van de voorzieningen die geen onderdeel uitmaken 
van de voorzieningen onderwijshuisvesting moet zodoende een andere juridische basis worden 
vastgesteld. Voor het bekostigen van deze voorzieningen geldt de [citeertitel verordening 
materiële financiële gelijkstelling]. 
 
Onderdeel a. De voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen 
1° Het begrip nieuwbouw omvat tevens het begrip vervangende nieuwbouw. 
2° Uitbreiding is het gevolg van een toename van het aantal leerlingen op de school. Het bevoegd 

gezag komt voor het bekostigen van uitbreiding in aanmerking als wordt voldaan aan de in 
bijlage I opgenomen criteria (noodzaak van de voorziening) en de gevraagde uitbreiding gelijk 
of groter is dan de in bijlage III, deel C, opgenomen drempelwaarde. 

3° Ingebruikgeving kan plaatsvinden als een aanvraag voor het bekostigen van de voorziening 
(vervangende) nieuwbouw of uitbreiding is ontvangen en het college een bestaand gebouw of 
een gedeelte daarvan beschikbaar heeft. Het kan gaan om een onderwijsgebouw dat geheel 
leeg staat en nog een onderwijsbestemming heeft, maar ook om een niet-onderwijsgebouw. Bij 
ingebruikgeving van een onderwijsgebouw of een niet-onderwijsgebouw moet het gebouw 
geschikt zijn of geschikt gemaakt worden voor het onderwijs van de betreffende school. Een 
schoolgebouw van een school voor basisonderwijs is bijv. niet automatisch geschikt voor het 
huisvesten van een speciale school voor basisonderwijs. Het in gebruik geven van een gebouw 
moet worden onderscheiden van medegebruik, zie 8°. 

4° Verplaatsing is alleen mogelijk van die lokalen die gelet op de bouwaard van het gebouw 
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verplaatst kunnen worden. Dit betreft over het algemeen tijdelijke huisvesting die in 
semipermanente gebouwen is gerealiseerd. 

5° Terrein is noodzakelijk voor het realiseren van nieuwbouw en kan noodzakelijk zijn bij 
vervangende nieuwbouw en uitbreiding. Of bij vervangende nieuwbouw en uitbreiding terrein 
noodzakelijk is, is afhankelijk van de situering van de voorgenomen investering en de 
oppervlakte van het terrein. 

6°/7° Onderwijsleerpakket en meubilair [resp. leer- en hulpmiddelen] wordt in principe alleen 
toegekend op het moment dat ook nieuwbouw (eerste voorziening) en uitbreiding van een 
schoolgebouw of lokaal bewegingsonderwijs wordt toegekend. Een uitzondering is de situatie 
dat het college een school heeft gehuisvest in een schoolgebouw dat een grotere capaciteit 
heeft dan de ruimtebehoefte en de toekenning van de eerste inrichting is gebaseerd op het 
werkelijk aantal leerlingen vanaf de start van de school. In die situatie heeft het bevoegd gezag 
nog aanspraak op bekostiging van eerste inrichting bij toename van het aantal leerlingen als 
wordt voldaan aan de drempelwaarde genoemd in bijlage III, deel C. Bij vervangende 
nieuwbouw wordt geen eerste inrichting toegekend omdat het bevoegd gezag in het verleden 
al bekostiging voor de eerste inrichting heeft ontvangen. Zie verder de toelichting in bijlage III, 
deel C. 

8° Medegebruik is het gebruik van ruimte in een schoolgebouw of lokaal bewegingsonderwijs die 
het bevoegd gezag, dat juridisch eigenaar is, niet nodig heeft voor het huisvesten van het 
aantal leerlingen dat op de school staat ingeschreven. Er is dan sprake van ‘leegstand’. 
Medegebruik is uitsluitend mogelijk als de leegstand hoger is dan de in bijlage III, deel C, 
opgenomen drempelwaarde resp. het lokaal bewegingsonderwijs niet volledig is ingeroosterd. 

 
Onderdeel b. Herstel van constructiefouten 
Voor de omschrijving van het begrip ‘constructiefouten’ is aangesloten bij een ‘definitie’ die in het 
verleden door middel van jurisprudentie tot stand is gekomen. Als een constructiefout de 
voortgang van het onderwijs belemmert kan voor het herstel van de constructiefout de 
spoedprocedure (artikel 19 e.v.) worden gevolgd. Is er geen sprake van een bedreiging voor de 
voortgang van het onderwijs, dan kan het herstel worden aangevraagd op grond van de reguliere 
procedure. Dit betekent dat een constructiefout dan wordt opgenomen op het programma of 
overzicht, afhankelijk van het feit of deze voorziening past binnen het door het college 
vastgestelde bekostigingsplafond. 
 
Onderdeel c. Herstel in verband met schade 
In de onderwijswetten is als voorziening huisvesting onderwijs het begrip ‘bijzondere 
omstandigheden’ opgenomen. Dit begrip is in de verordening niet verder uitgewerkt, omdat 
‘bijzondere’ omstandigheden zich niet uitputtend laten beschrijven. Voor het bekostigen van 
‘herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw’ geldt de aanvraagprocedure van 
het programma, of de aanvraagprocedure in het kader van spoedeisendheid (de voortgang van 
het onderwijs wordt belemmerd door bijv. schade door inbraak of brand). Het college kan zich 
voor deze zaken verzekeren. Heeft het college geen verzekering afgesloten, dan is sprake van 
‘eigen risico’ voor het college.  
 
[Onderdeel d. Huur van een sportterrein 
Deze voorziening is noodzakelijk als in de gemeente een school voor voortgezet onderwijs is 
gevestigd. Onder de voorwaarden genoemd in bijlage I, deel B, onder B.4 en bijlage IV, onder F kan 
een schoolbestuur in het voortgezet onderwijs aanspraak maken op een vergoeding voor het huren 
van een sportterrein voor buitensportactiviteiten. Voorwaarde is dat het schoolbestuur niet beschikt 
over een eigen sportterrein en geen gebruik kan maken van een met gemeentelijke middelen 
gerealiseerd sportterrein.] 
 
[Artikel 3. Voorbereidingskrediet 
Het voorbereidingskrediet kan worden aangevraagd voor zowel de situatie dat de investering wordt 
bekostigd op basis van de normbedragen als op basis van de feitelijke kosten. Doelstelling van het 
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voorbereidingskrediet is dat het bevoegd gezag vroegtijdig kan starten met de voorbereiding van 
een bouwplan. Uitgangspunt van het voorbereidingskrediet is dat er een principebesluit ligt dat de 
voorziening, waarvoor het voorbereidingskrediet wordt aangevraagd, na het indienen van de 
aanvraag voor het bekostigen van de voorziening op het eerstvolgende programma wordt 
opgenomen. Het voorbereidingskrediet stelt het bevoegd gezag in de gelegenheid om een voor 
aanbesteding gereed bouwplan te ontwikkelen resp. een aanbesteding te laten plaatsvinden. 
Uitsluitend als de investering wordt bekostigd op basis van de feitelijke kosten wordt de op basis van 
het bouwplan opgestelde kostenraming resp. de uitkomst van de aanbesteding opgenomen op het 
programma. Heeft voorafgaande aan het vaststellen van het programma nog geen aanbesteding 
plaatsgevonden, dan kan de aanbesteding of het vragen van offertes plaatsvinden nadat het 
programma is vastgesteld. Door te werken met een voorbereidingskrediet kan het realiseren van een 
bouwplan worden bespoedigd. Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit 
van het totale investeringsbedrag en wordt in mindering gebracht op het totaal vastgestelde 
investeringskrediet.] 
 
Artikel 4. Vaststellen vergoeding voorzieningen 
Dit artikel bepaalt op welke wijze de voorzieningen huisvesting onderwijs worden bekostigd. Dit 
kan op basis van normbedragen (normatieve kosten) of op basis van feitelijke kosten. De 
normbedragen voor de diverse voorzieningen die op basis daarvan worden bekostigd zijn 
opgenomen in bijlage IV, deel B. 
 
Wordt het normbedrag beschikbaar gesteld, dan heeft het bevoegd gezag aanspraak op het 
beschikbaar stellen van het volledige normbedrag, onafhankelijk van de werkelijke kosten. Dit 
betekent dat als de werkelijke kosten hoger of lager zijn dan het normbedrag (= uitkomst 
aanbesteding) in de ene situatie het schoolbestuur een financieel voordeel heeft en in de andere 
situatie een financieel nadeel. Bij een financieel voordeel moet het schoolbestuur de beschikbare 
middelen wel inzetten voor het doel waarvoor het is verstrekt: investeren in de voorziening 
huisvesting onderwijs. 
 
Het bedrag van de bekostiging, gebaseerd op de feitelijke kosten, wordt vastgesteld op basis van 
ontvangen offertes (de zgn. offertelijn, zie ook artikel 13, eerste lid). 
 
Artikel 5. Informatieverstrekking 
Dit artikel verplicht het bevoegd gezag aan het college alle informatie te verstrekken die 
noodzakelijk is om de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs op een verantwoorde 
wijze te kunnen uitvoeren (zie artikel 112 van de WPO[, artikel 110 van de WEC en artikel 76w van 
de WVO]). Deze informatie staat los van de informatie die wordt gevraagd als onderdeel van een 
aanvraag voor het bekostigen van een voorziening. Het betreft de actuele gegevens, zoals: 
-  gegevens van het bevoegd gezag (o.a. naam en adres voorzitter en secretaris en 

bankrekeningnummer); 
-  gegevens van de school (o.a. naam school, naam directeur, adres school, telefoonnummer); 
-  bruto vloeroppervlakte schoolgebouw; 
-  naam contactpersoon; 
-  medegebruik/verhuur. 
Om deze informatie op een eenduidige wijze te ontvangen stelt het college een formulier vast. Dit 
formulier wordt aan de bevoegde gezagsorganen toegezonden. Het college kan in dit formulier 
opnemen de gegevens die al bij het college bekend zijn. Het bevoegd gezag kan zich dan beperken 
tot het vermelden van de wijzigingen. Beschikt het college over digitale informatievoorziening, 
dan kan van deze digitale informatievoorziening gebruik worden gemaakt. 
 
Artikel 6. Indienen aanvraag 
Artikel 6 bepaalt dat een aanvraag voor het programma wordt ingediend door middel van een 
door het college vastgesteld aanvraagformulier. Door te werken met een standaardformulier 
worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag (zie ook artikel 7) 
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op een eenduidige wijze ontvangen. Dit vergroot de onderlinge vergelijkbaarheid van aanvragen. 
Voor het overzicht wordt geen aanvraag ingediend. De reden is dat op het overzicht worden 
opgenomen de aanvragen die zijn ingediend voor het programma, maar niet worden gehonoreerd 
(zie artikel 96 van de WPO[, 94 van de WEC en 76c van de WVO] en toelichting bij artikel 13).  
 
Ook in de situatie dat de gemeenteraad in overleg met de bevoegde gezagsorganen een meerjarig 
huisvestingsbeleid (Integraal Huisvestingsplan, (IHP)) heeft vastgesteld (het zgn. 
‘consensusmodel’) moet een aanvraag wordt ingediend. De reden is dat een IHP geen juridische 
status heeft. 
 
Is het college of een bestuurscommissie ex artikel 82 van de Gemeentewet bevoegd gezag van een 
openbare school (= integraal bestuur) dan gelden dezelfde procedures en termijnen als voor een 
bestuur van een bijzondere school. In de bestuurspraktijk is het geen unieke situatie dat een 
college bij het eigen orgaan een verzoek indient (voor het realiseren van een gemeentelijk project 
- bijv. stadhuis - moet het college bij zichzelf een verzoek om een bouwvergunning indienen). Dit 
betekent dat het college altijd moet kunnen aantonen dat men de ‘eigen’ aanvragen ook 
daadwerkelijk in alle opzichten gelijk behandelt ten opzichte van de andere aanvragen.  
 
Artikel 7. Inhoud aanvraag; gelegenheid tot aanvullen aanvraag; niet behandelen 
onvolledige aanvraag 
Lid 1 
Dit lid bepaalt welke gegevens het bevoegd gezag moet aanleveren wil het college de aanvraag in 
behandeling kunnen nemen. Naast de gegevens van bevoegd gezag en school moet de aanvraag 
voor de onderbouwing van de benoemde voorzieningen huisvesting onderwijs worden 
onderbouwd met een leerlingenprognose en/of een bouwkundige rapportage. Uitgangspunt is 
dat het bevoegd gezag bij de aanvraag een leerlingenprognose indient. [Het college en het bevoegd 
gezag kunnen overeenkomen dat het college een leerlingenprognose opstelt voor alle basisscholen 
en dat deze leerlingenprognose dan bepalend is als onderbouwing van de aanvraag. Een bevoegd 
gezag van een school voor basisonderwijs kan dan afzien van het laten opstellen van een 
leerlingenprognose.] 
 
Lid 2 
Het tweede lid  bepaalt dat het college het bevoegd gezag in staat moet stellen, als de ontvangen 
aanvraag niet volledig is, deze ontbrekende gegevens binnen de in dit lid gestelde termijn aan te 
vullen. Is de ontvangen aanvraag ook op de hersteldatum niet volledig dan besluit het college de 
aanvraag niet in behandeling te nemen. Dit besluit is een voor bezwaar en beroep vatbare 
beslissing. 
 
Lid 3 
Voor het vaststellen van de noodzaak van o.a. de voorzieningen (vervangende) nieuwbouw en 
uitbreiding is het aantal leerlingen dat op de school staat ingeschreven van wezenlijk belang. 
Schoolbesturen zijn verplicht deze gegevens aan te leveren via de Basisregistratie Onderwijs 
(BRON). Omdat de ingediende aanvraag is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op de school 
staat ingeschreven op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het indienen van de aanvraag 
(bijv. bij de aanvraag voor programma 2016 is opgenomen het aantal leerlingen op de teldatum 1 
oktober 2014), moet het college tijdig beschikken over het werkelijk aantal ingeschreven 
leerlingen op de wettelijke teldatum van 1 oktober, voorafgaande aan het jaar waarvoor het 
programma wordt vastgesteld. Met de gegevens van de laatste teldatum kan worden vastgesteld 
of de eerder aangevraagde voorziening, die mogelijk wordt toegekend omdat aan de in bijlage I 
tot en met III gestelde criteria is voldaan, op basis van de laatste gegevens ook daadwerkelijk 
noodzakelijk is. De in het derde lid  opgenomen termijn is een fatale termijn. Dit betekent dat als 
de gevraagde gegevens niet tijdig zijn ontvangen het college besluit om de aanvraag niet te 
behandelen. Dit besluit is een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing. 
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Artikel 8. Opgave ingediende aanvragen 
Dit artikel verplicht het college om alle bevoegde gezagsorganen een overzicht beschikbaar te 
stellen van alle ingediende aanvragen. Met dit overzicht hebben alle bevoegde gezagsorganen 
inzicht in wat er aan aanvragen, zowel vanuit het bijzonder als het openbaar onderwijs is 
ontvangen en of deze aanvragen al of niet in behandeling worden genomen. Dit betreft algemene 
informatie en gaat vooraf aan het beoordelen van de aanvragen. 
 
Artikel 9. Toelichting aanvraag; overleg over ingediende begroting 
Lid 1 
De mogelijkheid om een nadere toelichting/verduidelijking te vragen of te geven is bedoeld om 
mogelijke onduidelijkheden over de op zich complete aanvragen te bespreken voordat het 
programma wordt voorgelegd aan het bestuurlijk overleg (artikel 10). Door een nadere 
toelichting wordt voorkomen dat het bestuurlijk overleg onnodig belast wordt door allerlei 
vragen over onduidelijkheden in de aanvragen. 
 
Lid 2 
Voor een voorziening waarvan de vergoeding wordt gebaseerd op de feitelijke kosten wordt bij 
de aanvraag een kostenraming ingediend. Is het college na het beoordelen van de ontvangen 
kostenraming van oordeel dat de kostenraming op een of meer onderdelen moet worden 
bijgesteld dan vindt hierover overleg plaats met het bevoegd gezag. Als in het overleg geen 
overeenstemming wordt bereikt over de kostenraming bepaalt het college de hoogte van de 
geraamde kosten die in het kader van het vast te stellen programma worden toegekend. Het 
college moet in de beschikking wel motiveren waarom op het programma is afgeweken van het 
bedrag dat door het bevoegd gezag bij de aanvraag is overlegd. 
 
Artikel 10. Overleg programma en overzicht; advies Onderwijsraad 
Lid 1-4 
Het college is verplicht, voordat het programma en overzicht wordt vastgesteld, overleg te voeren 
met het onderwijsveld over het voorgenomen besluit. In afwijking van het wettelijke verplichte 
overleg over het vaststellen of wijzigen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
(artikel 102 van de WPO[,artikel 100 van de WEC en artikel 76m van de WVO]) is dit overleg geen 
‘op overeenstemming gericht overleg’. Uitgangspunt is dat het bedoelde overleg plaatsvindt met 
alle bevoegde gezagsorganen. In plaats van een overleg met alle bevoegde gezagsorganen kan het 
college besluiten het overleg in te richten per onderwijssector (primair, (voortgezet) speciaal en 
voortgezet onderwijs). Het overleg over de voorzieningen huisvesting onderwijs kan ook ingebed 
worden in een breder gestructureerd overleg in het kader van het lokaal onderwijsbeleid, de zgn. 
lokaal educatieve agenda. Het staat de aanvrager die niet aan het overleg deelneemt vrij om zijn 
standpunten schriftelijk kenbaar te maken. Degenen die wel aan het overleg deelnemen, moeten 
voorafgaande aan het overleg op de hoogte zijn van de schriftelijke ingebrachte standpunten, 
zodat ze daar in het overleg eventueel op kunnen reageren. 
 
Lid 5-8 
De leden 5-8 zijn gebaseerd op artikel 102, zesde lid, van de WPO[, artikel 100, zesde lid, van de 
WEC en artikel 76m van de WVO]. Zowel een bevoegd gezag als het college kan de Onderwijsraad 
advies vragen over het voornemen tot het vaststellen van het programma voorzieningen 
huisvesting onderwijs. De leden 5 t/m 8 vermelden de procedure die moet worden gevolgd voor 
het vragen van dit advies. De adviesaanvraag moet betrekking hebben op de relatie tussen het 
voorgenomen besluit tot het vaststellen van het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 
en de aspecten van vrijheid van richting en vrijheid van inrichting. Het college is in alle gevallen 
verplicht het verzoek om advies in te dienen bij de Onderwijsraad en dit verzoek goed te 
documenteren. Daarnaast moet het verzoek vergezeld gaan van alle stukken die relevant 
(kunnen) zijn voor de adviseur (artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). De 
Onderwijsraad stelt zich namelijk op het standpunt dat de adviestermijn van vier weken start 
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vanaf het moment dat de Onderwijsraad beschikt over de stukken die hij relevant acht voor de 
advisering. Als de Onderwijsraad om advies wordt gevraagd is het van belang dat het college goed 
in de gaten houdt dat hierdoor de besluitvorming geen ernstige vertraging oploopt. 
 
De Onderwijsraad brengt binnen vier weken, nadat de Onderwijsraad alle noodzakelijke 
informatie heeft ontvangen, zijn advies uit. Het college zendt het advies van de Onderwijsraad 
daarna zo spoedig mogelijk aan de bevoegde gezagsorganen. Afhankelijk van het ontvangen 
advies wordt een nieuw bestuurlijk overleg vastgesteld. Op de wijze waarop de Onderwijsraad 
adviseert is van toepassing wat in algemene zin over het verstrekken van adviezen is geregeld in 
de Awb. In dit verband is vooral het bepaalde in artikel 3:6, tweede lid, artikel 3:7 en artikel 3:50 
van belang. Zo kan op grond van artikel 3:6, tweede lid, het college het programma voorzieningen 
huisvesting onderwijs vaststellen als de Onderwijsraad het advies niet binnen vier weken nadat 
de adviesaanvraag volledig is, uitbrengt. Op grond van artikel 3:7 is het college gehouden, al dan 
niet op verzoek, de gegevens beschikbaar te stellen die de Onderwijsraad nodig heeft voor het 
uitbrengen van advies. Wanneer het college afwijkt van het advies van de Onderwijsraad worden 
op grond van artikel 3:50 van de Awb de redenen daarvan vermeld in de motivering. Het vijfde lid  
bepaalt dat alle deelnemers aan het overleg in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze te 
geven over de inhoud van een (voorgenomen) verzoek om advies aan de Onderwijsraad. Dit 
omdat iedereen erbij gebaat is dat duidelijkheid bestaat over de beweegredenen bij een, meer of 
alle partijen om zich tot de Onderwijsraad te wenden. Dit laat uiteraard onverlet het recht van 
een individueel schoolbestuur of van het college om de Onderwijsraad in te schakelen als de 
andere overlegpartners daaraan geen behoefte hebben. De zienswijzen van de schoolbesturen 
moeten schriftelijk worden vastgelegd omdat de Onderwijsraad bij het vormen van zijn oordeel 
over een verzoek om advies ook afwijkende meningen zal willen betrekken. 
 
Van een eventueel overleg, nadat het advies van de Onderwijsraad wordt ontvangen, wordt een 
afzonderlijk verslag gemaakt dat wordt toegevoegd aan de stukken die moeten leiden tot een 
besluit van het college. 
 
Artikel 11. Tijdstip vaststellen bekostigingsplafond, programma en overzicht 
Lid 1 
Het college is verplicht het bekostigingsplafond dat beschikbaar is voor het honoreren van de 
aangevraagde voorzieningen vast te stellen. Het vaststellen van het bekostigingsplafond is een 
afzonderlijk collegebesluit, maar kan in dezelfde vergadering worden genomen als het besluit tot 

het vaststellen van het programma en overzicht.39 Het bekostigingsplafond staat los van het totaal 
van het investeringsbedrag van de aangevraagde voorzieningen. Het bekostigingsplafond is 
uitsluitend bepalend voor de vraag of alle aangevraagde voorzieningen huisvesting onderwijs ook 
kunnen worden gehonoreerd. Het college kan een bekostigingsplafond per onderwijssector of per 
voorziening vaststellen. Achtergrond van deze mogelijkheid is te voorkomen dat één 
onderwijssector of één bepaalde voorziening structureel voor bekostiging in aanmerking komt, 
waardoor andere gewenste investeringen niet kunnen worden gehonoreerd. Het onderverdelen 
van het beschikbare investeringsbedrag voor een specifieke categorie van voorzieningen is een 
instrument om bepaalde accenten te leggen in de uitvoering van de zorgplicht. Deze 
onderverdeling kan uitsluitend plaatsvinden op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld 
meerjareninvesteringsplan.  
 
Lid 2 
Uitgangspunt van de verordening is dat het programma en, als dit noodzakelijk is, het overzicht 
worden vastgesteld voor 31 december van het lopende kalenderjaar. De datum van 31 december 
is geen fatale termijn. Wordt het programma en overzicht niet voor 31 december vastgesteld dan 
betekent dit niet dat alle aangevraagde voorzieningen automatisch voor bekostiging in 

                                                 
39 LJN BG8296, Raad van State, 200803033/1. 
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aanmerking komen. Op grond van Artikel 6:2 van de Awb heeft het bevoegd gezag, omdat het 
college niet tijdig een besluit heeft genomen, de mogelijkheid om in deze situatie de procedure 
van bezwaar en beroep te volgen. De overschrijding van de termijn heeft dus geen (financiële) 
gevolgen voor het college. 
 
Artikel 12. Bekendmaken besluiten vaststellen bekostigingsplafond, programma en 
overzicht 
Artikel 95 van de WPO [, 93 van de WEC en 76f van de WVO] vermelden de criteria die het college 
moet hanteren bij het vaststellen van het programma voorziening huisvesting onderwijs. Het 
uitgangspunt voor het overzicht voorziening huisvesting onderwijs is opgenomen in artikel 96 
van de WPO [, 94 van de WEC en 76g van de WVO]. In dit artikel wordt bepaald op welke wijze het 
besluit tot het vaststellen van het programma en overzicht aan de bevoegde gezagsorganen wordt 
bekendgemaakt. 
 
Lid 1 
Het programma en overzicht zijn een bundel beschikkingen. De aanvragers ontvangen deze 
beschikkingen binnen een termijn van [termijn (bijvoorbeeld twee weken)] nadat het 
programma en overzicht zijn vastgesteld. Voor deze termijn is gekozen omdat de 
onderwijswetten bepalen (zie toelichting artikel 13, eerste lid) dat binnen vier weken nadat het 
programma is vastgesteld overleg over de uitvoering van de voorziening moet plaatsvinden met 
het college. Op grond van artikel 3:43 van de Awb moet het college het besluit meedelen aan 
degenen die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 
Omdat het programma en overzicht onderdeel uitmaken van het bestuurlijk overleg dat vooraf 
gaat aan het vaststellen van het programma is in de modelverordening opgenomen dat het besluit 
aan alle schoolbesturen wordt verzonden.  
 
Lid 2 
De onderwijswetten bepalen alleen iets over het ter inzage leggen van het overzicht. Vanwege de 
samenhang tussen bekostigingsplafond, programma en overzicht is in de verordening 
opgenomen dat zowel het programma als overzicht ter inzage wordt gelegd. 
 
Artikel 13. Overleg wijze van uitvoering 
Dit artikel geeft een nadere invulling aan het wettelijk voorgeschreven overleg over het maken 
van afspraken over de zaken die van belang zijn om te komen tot het beschikbaar stellen van een 
investeringskrediet voor de voorziening die op het programma is opgenomen. Door het maken 
van deze afspraken voorafgaande aan de start van de uitvoering van het project worden 
onduidelijkheden en misverstanden in het verdere uitvoeringstraject voorkomen. 
 
Lid 1 
In artikel 95, achtste lid, van de WPO[, artikel 93, achtste lid , van de WEC en artikel 76n van de 
WVO] is opgenomen dat het college binnen vier weken met het betrokken bevoegd gezag in 
overleg treedt over de uitvoering van het programma. De in dit overleg gemaakte afspraken 
moeten in een verslag worden vastgelegd. De passage ‘voor zover van toepassing’ betekent dat 
niet alle onderwerpen die in dit lid zijn opgenomen betrekking hebben op alle voorzieningen die 
op het programma zijn opgenomen (voor bijv. de voorziening eerste inrichting is geen bouwplan 
noodzakelijk) en het college daarnaast van mening is dat het indienen van het bouwplan en de 
desbetreffende begroting voor een op het programma opgenomen voorziening achterwege kan 
blijven. De onderwerpen die besproken moeten worden zijn o.a.: 
- het bouwheerschap (onderdeel a), met als uitgangspunt dat het bevoegd gezag optreedt als 

bouwheer, conform het bepaalde in artikel 103, eerste lid , van de WPO[, artikel 101, eerste lid , 
van de WEC en artikel 76n, eerste lid, van de WVO]). Het alternatief is dat het college de 
voorziening tot stand brengt (artikel 103, tweede lid, van de WPO[, artikel 101, tweede lid, van 
de WEC en artikel 76n, tweede lid, van de WVO]). In het overleg moet worden vastgesteld of van 
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deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Daarnaast kan besproken worden de mogelijkheid 
dat de bouw van een multifunctionele accommodatie wordt gerealiseerd door een derde 
partij; 

- het bouwplan, dat moet worden getoetst aan de uitgangspunten zoals die op het vastgestelde 
programma zijn opgenomen (bijv. aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte); 

- het feit dat het college in de periode die is verlopen tussen het moment van het vaststellen van 
het programma en het aanvragen van de goedkeuring van het bouwplan en de kostenraming 
kan toetsen of zich nieuwe feiten en omstandigheden hebben voorgedaan of voordoen, 
waardoor het eerder genomen besluit moet worden herzien. In het overleg wordt vastgelegd 
of het college gebruik maakt van deze mogelijkheid, zodat het college, na ontvangst tot 
goedkeuring van het bouwplan en de kostenbegroting kan besluiten om de toegekende 
vergoeding te herzien;  

- de wijze waarop de controle en het afleggen van verantwoording over de besteding van de 
middelen plaatsvindt. De wijze van verantwoording is grotendeels afhankelijk van de omvang 
het project (zie ook toelichting artikel 15); 

- de afspraak over de wijze van aanbesteding. Voor toegekende voorzieningen is de aanvrager 
verplicht een aanbestedingsprocedure te volgen. Wordt de voorziening bekostigd op basis van 
de genormeerde vergoeding dan is de uitkomst van de aanbesteding voor het college feitelijk 
niet relevant, omdat het bevoegd gezag aanspraak maakt op het normbedrag. Wordt de 
voorziening bekostigd op basis van de feitelijke kosten dan is de uitkomst van de aanbesteding 
wel relevant voor het bepalen voor de hoogte van het definitieve investeringsbedrag. 
Uitgangspunt is dat voldaan wordt aan het bepaalde in de Aanbestedingswet 2012 en in 

relevante Europese regelgeving.
40

 Daarnaast is van toepassing wat de gemeenteraad heeft 
vastgesteld in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid over het opvragen van offertes als er geen 
Europese regelgeving van toepassing is. 
 
Onderstaand is een tabel opgenomen met een onderscheid naar datgene dat in het 
gemeentelijke aanbestedingsbeleid is opgenomen voor het opvragen van offertes en wat is 
opgenomen in de Europese richtlijnen. Bij aanbestedingen van opdrachten onder het Europese 

drempelbedrag41 kan het college op verzoek van het bevoegd gezag besluiten van het bepaalde 
in de tabel af te wijken.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Enkele relevante begrippen zijn werken, diensten en leveringen. Onder de definitie ‘werken’ 
vallen bouwactiviteiten, zoals nieuwbouw, uitbreiding en dergelijke. Bijlage 1 van richtlijn 
2004/18/EG is hierbij beslissend. Onder de definitie ‘diensten’ vallen de door opdrachtnemers uit 
te voeren werkzaamheden als onderhoud en reparatie, vervoer, boekhouding en dergelijke, 
waarbij een eventuele levering van fysieke producten van bijkomende orde is ten opzichte van de 
omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Bijlage 2 van richtlijn 2004/18/EG is hierbij 
beslissend. Onder de definitie ‘leveringen’ vallen de door leveranciers te leveren prestaties bij de 
aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van fysieke producten, zoals 
meubilair of onderwijsleerpakket en dergelijke. Het gaat daarbij per definitie om activiteiten of 
werkzaamheden die niet zijn opgenomen in Bijlage 1 en/of Bijlage 2 van richtlijn 2004/18/EG. 
41 In de richtlijn 2004/18/EG zijn drempelbedragen opgenomen. Deze drempelbedragen worden 
eenmaal in de twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. Is de geraamde 
waarde van de opdracht exclusief BTW gelijk aan of hoger dan het vastgestelde drempelbedrag 
dan moet Europees worden aanbesteed. De drempelbedragen voor de jaren 2014 en 2015 zijn 
vastgesteld en opgenomen in de tabel. 



 

49 

 

Type 
opdracht 

Uitgangspunten aanbestedingsprocedure (genoemde bedragen zijn 
exclusief BTW) 

 Nationaal Europees 

 Onderhandse procedures 

(offerte-traject) 

Openbare 
procedure of  

niet-openbare 
procedure met 
voorafgaande 
selectie 

Europees verplichte 
procedures 

 Enkelvoudig Meervoudig   

Werken t/m € […] vanaf € […] t/m 
€ […] 

vanaf € […] tot de 
Europese drempel 

vanaf  € 5.186.000,00 

Leveringen t/m € […] vanaf € […] tot de 
Europese drempel 

 vanaf € 207.000,00 

A-diensten t/m € […] vanaf € […] tot de 
Europese drempel 

 vanaf € 207.000,00 

B-diensten t/m € […] vanaf € […] tot de 
Europese drempel 

 alléén indien de 
opdracht 
grensoverschrijdend 
is 

 
Als sprake is van huur moet de huurovereenkomst met daarin onder meer de overeengekomen 
huurprijs vooraf aan het college ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Lid 2 
Om te voorkomen dat in een later stadium misverstanden ontstaan over de afspraken die 
gemaakt zijn over de uitvoering van de voorziening is bepaald dat de afspraken schriftelijk 
worden vastgelegd en ter instemming aan de aanvrager worden voorgelegd. Als de aanvrager zijn 
instemming schriftelijk heeft verleend, dan is daarmee direct vastgelegd dat er overeenstemming 
bestaat over de wijze van uitvoering van de voorziening. Stemt de aanvrager niet in met het 
verslag, dan is nader overleg noodzakelijk met als doel alsnog overeenstemming te bereiken. 
Blijken partijen het ook dan niet eens te kunnen worden over de uitvoering van de voorziening 
dan wordt dit ook schriftelijk door beide partijen vastgelegd.  
 
Lid 3 
Het college kan in het gevoerde overleg meedelen dat het indienen van een bouwplan en 
begroting achterwege kan blijven, of dat er geen nadere toetsing aan wettelijke voorschriften of 
gewijzigde omstandigheden zal plaatsvinden. Over het algemeen betreft het voorzieningen 
waarvoor in een eerder stadium al een offerte is overgelegd en die weinig of geen 
voorbereidingstijd meer vergt. Heeft het overleg tot overeenstemming geleid, dan ontvangt de 
aanvrager binnen vier weken bericht over het moment waarop de bekostiging een aanvang 
neemt. 
 
Lid 4 
Als blijkt dat in het overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de wijze van uitvoering 
van de voorziening en dit in het vastgestelde verslag is opgenomen dan is het college de instantie 
die een definitief besluit neemt. Dit besluit deelt het college mee aan het bevoegd gezag. In het 
besluit zijn opgenomen de overwegingen om niet in te stemmen met de door de aanvrager 
gewenste wijze van uitvoering van de voorziening. Deze mededeling is een besluit in de zin van de 
Awb, waartegen dan ook voor aanvrager de mogelijkheid van bezwaar en beroep openstaat. 
 
 
 



 

50 

 

Artikel 14. Instemmen bouwplannen en begroting; tijdstip aanvang bekostiging; toetsen 
wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden; overleggen offertes 
De aanvrager kan in principe niet eerder tot aanbesteding overgaan dan nadat het college heeft 
ingestemd met het bouwplan. Uitsluitend als een dergelijk plan naar het oordeel van college 
gezien de aard van de voorziening niet vereist is kan de aanvrager voorafgaande aan het 
goedkeuren van het bouwplan de procedure van aanbesteding volgen (zie ook artikel 13, derde 
lid).  
 
Nadat het college de uitkomst van de aanbesteding heeft ontvangen besluit het college tot het 
vaststellen van het definitieve bedrag van de bekostiging. Basis voor dit bedrag zijn de 
overgelegde offertes. 
 
[Is geen aanvraag voor een voorbereidingskrediet ontvangen dan kan in het overleg deze 
mogelijkheid alsnog worden besproken.] 
 
Lid 1 
Dit artikel betreft de nadere uitwerking van artikel 103 van de WPO[, artikel 101 van de WEC en 
artikel 76n van de WVO] en heeft een relatie met artikel 13, eerste en tweede lid. Op basis van de 
daar gemaakte afspraken wordt het bouwplan en de kostenbegroting ingediend. Het college 
toetst, voordat het bouwplan wordt goedgekeurd, aan mogelijk nieuwe ontwikkelingen en stelt 
het bedrag van de bekostiging vast. 
- Het goedkeuren van het bouwplan zoals dat in dit artikel wordt bedoeld staat los van de 

goedkeuring van het bouwplan op grond van de bouwverordening, dus het verlenen van de 
omgevingsvergunning. Op grond van dit artikel wordt het bouwplan getoetst aan de afgegeven 
beschikking (toegekend investeringsbedrag bij feitelijke kosten en toegekende bvo). 

- De wijze waarop de begroting die is ontvangen wordt getoetst is afhankelijk van de wijze 
waarop de voorziening wordt bekostigd. Maakt het bevoegd gezag aanspraak op: 
- de genormeerde vergoeding dan wordt de begroting marginaal getoetst, omdat het bevoegd 

gezag aanspraak maakt op het normbedrag en het college geen hoger bedrag dan het 
normbedrag beschikbaar stelt; 

- de vergoeding op basis van de feitelijke kosten dan vindt een inhoudelijke toetsing van de 
begroting plaats om het definitieve bedrag van de vergoeding te kunnen vaststellen. De 
kostenbegroting die was ingediend bij de aanvraag voor het programma was namelijk een 
raming van de kosten. Deze begroting had toen als functie te komen tot het vaststellen van 
een bedrag als onderdeel voor het vaststellen van het programma. Gelet op het tijdsverloop 
tussen het ontvangen van de aanvraag en het besluit tot het vaststellen van het programma 
kan het definitieve bedrag van de bekostiging afwijken van de begroting die is ontvangen 
als onderdeel van de ingediende aanvraag voor het programma. Bij de uitvoering van een 
voorziening die volgens de offertelijn wordt gerealiseerd, nemen de offertes de rol over van 
de begroting.  

Bij het indienen van de stukken vermeldt het bevoegd gezag tevens op welk moment het bevoegd 
gezag de werkzaamheden wil starten en in relatie daarmee de bekostiging.  
 
Lid 2 
De in dit lid opgenomen termijnen zijn fatale termijnen. Als het college niet binnen de gestelde 
termijnen beslist, wordt geacht de gevraagde goedkeuring te zijn verleend en vindt de 
bekostiging plaats op de wijze en het tijdstip zoals door de aanvrager is aangegeven. De aanvrager 
kan daarna de procedure voor het aanvragen van de omgevingsvergunning starten. De fatale 
termijn is noodzakelijk met het oog op een goede voortgang van de uitvoering van de voorziening 
en de duidelijkheid richting aanvrager. Gelijktijdig met het goedkeuren van het bouwplan en 
begroting stelt het college het tijdstip vast waarop de bekostiging een aanvang neemt, conform 
het bepaalde in artikel 99, eerste lid van de WPO[, artikel 97, eerste lid, van de WEC en artikel 76j 
van de WVO]. 
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Lid 3  
Derde lid  bepaalt dat voor het vaststellen van de vergoeding niet de laagste prijs maar de 
economisch meest voordelige inschrijving bepalend is. Dit is conform het uitgangspunt van de 
Aanbestedingswet 2012. Het college kan hiervan gemotiveerd afwijken.42 
 
Artikel 15. Aanvang bekostiging 
Dit artikel is de uitwerking van artikel 102, vierde lid, van de WPO[, artikel 100, vierde lid, van de 
WEC en artikel 76m van de WVO]. Het geeft het college de vrijheid om per voorziening te besluiten 
op welke wijze het bedrag van de bekostiging beschikbaar wordt gesteld. Deze keuze is sterk 
afhankelijk van de concrete omstandigheden (o.a. grootte van de opdracht, hoogte van het 
investeringsbedrag). Uitgangspunt is dat de aanvrager tijdig aan zijn financiële verplichtingen 
moet kunnen voldoen. [Dit betekent bijvoorbeeld dat wordt overeengekomen dat de: 
- vergoeding eerste inrichting als normbedrag in één keer wordt uitbetaald; 
- vergoedingen voor bouwkundige werkzaamheden in termijnen worden uitbetaald, waarbij wordt 

aangesloten bij de termijnbetalingen aan de aannemer op basis van de door de aannemer 
ingediende termijnstaat (automatische verwerking met valutadata in financiële administratie), 
en 

- vergoeding op declaratiebasis wordt betaald na ontvangst van de nota’s van het bevoegd gezag.] 
De vergoeding wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever, tenzij in het overleg 
als bedoeld in artikel 13 wordt overeengekomen dat de vergoeding door het college rechtstreeks 
aan de opdrachtnemer wordt verstrekt. Op grond van de onderwijswetten bestaat er uitsluitend 
een relatie tussen college en bevoegd gezag. Vanuit dit uitgangspunt is de formele lijn dat het 
college het bedrag aan het bevoegd gezag betaalt en het bevoegd gezag het bedrag aan de 
opdrachtnemer. Op deze wijze kan het bevoegd gezag ook verantwoording van de ontvangen 
middelen afleggen. Gedacht kan worden aan een gespecificeerde verantwoording met als bijlagen 
alle rekeningen die op het project betrekking hebben, of een accountantsverklaring. 
 
Artikel 16. Vervallen aanspraak op bekostiging 
Lid 1 
De data van [data (bijvoorbeeld 1 en 15 oktober)] zijn gekozen met het oog op het moment dat 
de gemeentebegroting wordt vastgesteld. Vanuit financieel perspectief is het noodzakelijk om te 
weten of een via het programma toegekende voorziening in het jaar van toekenning ook 
daadwerkelijk in dat jaar wordt gerealiseerd, of dat de realisatie in dat jaar door omstandigheden 
niet mogelijk is. Wordt vastgesteld dat realisatie niet mogelijk is:  
- in het toegekende programmajaar maar wel in een volgend begrotingsjaar, dan blijft het 

beschikbaar gestelde krediet gehandhaafd, en 
- ook niet in een van de volgende begrotingsjaren dan kan het beschikbaar gestelde krediet 

worden ingetrokken; het gevolg van dit besluit is dat de aangevraagde voorziening te zijner 
tijd opnieuw moet worden aangevraagd. 

De bepaling over het toezenden van onder meer de bouwopdracht is van belang voor het college, 
omdat het college na de genoemde data actie in de richting van de aanvrager kan ondernemen. De 
term ‘door de aanvrager’ betekent dat, als het college optreedt als bouwheer en de termijn wordt 
overschreden, het recht op bekostiging niet vervalt. De aanvrager heeft dan immers recht op een 
voorziening. 
 
Lid 3 
Het kan voorkomen dat het bevoegd gezag niet aan de gestelde termijnen kan voldoen. De 
overschrijding van de termijn kan het gevolg zijn van diverse omstandigheden die buiten de 
schuld van de aanvrager liggen. Bijvoorbeeld: 
- planologische en stedenbouwkundige ontwikkelingen; 

                                                 
42 Op 22 september is deze paragraaf van de toelichting in overeenstemming gebracht met de 
gewijzigde bepaling. 
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- procedures in het kader van de ruimtelijke ordening; 
- vervuilde grond. 
Het is dan aan de aanvrager om bij het college een verzoek in te dienen om de gestelde termijnen 
te verlengen. 
 
Lid 4 
De datum in dit lid heeft een relatie met de data in het eerste lid. Als het verzoek van de aanvrager 
wordt afgewezen moet een zodanige datum worden gekozen dat de aanvrager in de gelegenheid 
is om alsnog voor de in het eerste lid genoemde datum een bouwopdracht et cetera te overleggen. 
Als het college dus niet tijdig beslist is voor de aanvrager de in het eerste lid genoemde datum 
niet haalbaar. 
 
Artikelen 17-20. Aanvragen met spoedeisend karakter 
Er kan zich een calamiteit voordoen waardoor de voortgang van het onderwijs wordt belemmerd. 
Het bevoegd gezag kan dan op grond van deze artikelen een aanvraag voor het bekostigen van 
een voorziening huisvesting onderwijs indienen. Het moet duidelijk zijn dat het een calamiteit is 
die op korte termijn moet worden opgelost en niet kan wachten op de reguliere 
aanvraagprocedure. Het spoedeisende karakter moet dus duidelijk naar voren komen in de 
omschrijving van aanvraag. Bij aanvragen met een spoedeisend karakter valt te denken aan: 
- brand- en stormschade, waardoor het onderwijsproces (tijdelijk) in een andere accommodatie 

moet plaatsvinden; 
- herstel van schade als gevolg van constructiefouten (verwijderen asbest), of 
- overige schades (vandalisme, glasbreuk, inbraak). 
De spoedprocedure kan niet worden gebruikt als een soort ‘ontsnappingsroute’ voor de reguliere 
procedure, zoals een situatie: 
- dat een bevoegd gezag verzuimd heeft tijdig – op grond van artikel 6 van de verordening – een 

aanvraag in te dienen voor het programma, of 
- dat een aangevraagde voorziening niet op het programma is geplaatst wegens het toepassen 

van de financiële weigeringsgrond omdat het bekostigingsplafond niet toereikend is. 
 
Artikel 17. Indienen aanvraag 
Een aanvraag op basis van de spoedprocedure kan gedurende het hele jaar worden ingediend, 
omdat het moment waarop de calamiteit zich voordoet niet bij voorbaat bekend is. De calamiteit 
moet zo spoedig mogelijk (telefonisch) worden gemeld en de noodzakelijke maatregelen moeten 
worden genomen. Na de melding moet de aanvrager binnen de gestelde termijn de aanvraag 
indienen.  
 
Artikel 18. Inhoud aanvraag 
Lid 1 
Naast de gegevens die noodzakelijk zijn bij het indienen van een aanvraag op grond van de 
reguliere procedure (artikel 7, eerste lid) is het bevoegd gezag verplicht te motiveren waarom 
deze voorziening spoedeisend is. Uit de aanvraag moet onomstotelijk blijken dat de aanvraag 
betrekking heeft op een calamiteit die niet voorzienbaar was en dat het treffen van een 
voorziening geen uitstel kan lijden, omdat anders het onderwijsproces geen doorgang meer kan 
vinden. 
 
Lid 2 
Gelet op het spoedeisende karakter van de aanvraag zijn de termijnen voor het aanleveren van 
aanvullende gegevens kort gehouden. 
 
Artikel 19. Tijdstip beslissing 
Omdat de aanvraag een spoedeisend karakter heeft, wordt ook voor de beslistermijn een korte 
periode aangehouden.  



 

53 

 

Artikel 20. Uitvoeren beslissing 
Voor het beoordelen en toekennen van de op grond van de spoedprocedure aangevraagde 
voorziening gelden de criteria die zijn opgenomen in de bijlagen I tot en met III van de 
verordening. Als extra toets geldt het element van de spoedeisendheid: het treffen van de 
voorziening kan geen uitstel lijden in verband met de voortgang van het onderwijs. In 
tegenstelling tot de reguliere procedure kan het college bij de spoedprocedure geen financiële 
weigeringsgrond hanteren. Dit blijkt uit de relatie tussen artikel 98, tweede lid, van de  WPO en 
artikel 100, eerste lid, van de WPO[, artikel 96, tweede lid, van de WEC en artikel 98, eerste lid, van 
de WEC en artikel 76i, tweede lid, van de WVO en artikel 76k, eerste lid, van de WVO]. 
 
Op de uitvoering van de beschikking zijn de artikelen 13 tot en met 16 van toepassing. 
 
Artikelen 21-27. Medegebruik en verhuur 
De artikelen 21-27 zijn een nadere uitwerking van artikel 102 van de WPO[, artikel 100 van de 
WEC en artikel 76m van de WVO]. Op grond hiervan moet de gemeenteraad bij verordening een 
procedure vaststellen voor het medegebruik en de verhuur. Bij medegebruik en verhuur gaat het 
nadrukkelijk om delen van lesgebouwen die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik door de eigen 
school. 
 
De artikelen 21 t/m 26 worden door het college toegepast als het college een aanvraag van een 
bevoegd gezag voor het bekostigen van een voorziening huisvesting onderwijs heeft ontvangen. 
Het college kan besluiten dat de aangevraagde voorziening huisvesting wordt afgewezen omdat 
door middel van medegebruik in de noodzakelijke huisvestingsbehoefte kan worden voorzien. 
 
Artikel 21. Aanduiden omstandigheden 
Onderdelen a en c 
Deze bepalingen geven het college de mogelijkheid om leegstand te vorderen op het moment dat 
het college op grond van artikel 6 of 19 een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening 
huisvesting onderwijs nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of uitbreiding voor een school heeft 
ontvangen. Het college moet twee zaken vaststellen, te weten dat: 
- de school die de aanvraag heeft ingediend ook daadwerkelijk een tekort aan capaciteit heeft, 

en 
- er leegstand binnen een ander schoolgebouw aanwezig is. 
Het vorderingsrecht op grond van dit artikel heeft betrekking op medegebruik door een school. 
Dit medegebruik betekent dat het doel van het vorderen (ruimte voor het geven van onderwijs) in 
principe in overeenstemming is met de bestemming van het schoolgebouw en aanpassingen niet 
noodzakelijk zijn. 
 
[Onderdeel b 
Dit wordt alleen toegepast als een onderwijssector (bijv. voortgezet onderwijs) is ondergebracht bij 
een instelling die valt onder de Wet educatie en beroepsonderwijs.]  
 
Artikel 22. Omschrijving leegstand 
Lid 1 
De leegstand is gekoppeld aan het criterium ‘bruto vierkante meters’. De leegstand wordt 
vastgesteld op basis van het saldo tussen de vastgestelde capaciteit (bijlage III, deel A) en de 
berekende ruimtebehoefte (bijlage III, deel B). Bij het vaststellen van de leegstand wordt geen 
rekening gehouden met de drempelwaarde. [Bij het vorderen wordt geen onderscheid gemaakt in 
leegstand bij een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school 
voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs. Dit 
betekent dat het college kan besluiten leegstand die wordt vastgesteld in een school voor 
basisonderwijs toe te wijzen aan een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of een school voor voortgezet onderwijs]. 
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Bij het vaststellen van leegstand worden ook betrokken de zgn. eigendoms- en huurscholen, 
omdat deze schoolgebouwen behoren tot de voorzieningen huisvesting onderwijs en zodoende 
vallen onder het vorderingsrecht. Het vorderingsrecht kan ook worden toegepast op de 
leegstaande capaciteit waaraan een bevoegd gezag een andere bestemming (bijvoorbeeld 
mediatheek, overblijflokaal) heeft gegeven. Genormeerde leegstand waaraan een bevoegd gezag 
een andere bestemming heeft gegeven moet wijken voor noodzakelijk onderwijsgebruik. 
 
Lid 2 
Een lokaal bewegingsonderwijs kan maximaal 40 klokuren per week voor bewegingsonderwijs in 
gebruik worden gegeven. Een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] kan op basis 
van het lesrooster per week maximaal 26 klokuren worden ingeroosterd. Hierdoor wordt 
voorkomen dat deze scholen buiten hun reguliere lestijden voor het bewegingsonderwijs worden 
verwezen naar een lokaal bewegingsonderwijs dat nog geen 40 klokuren in gebruik is.  
[Voor scholen voor het voortgezet onderwijs wordt voor het inroosteren uitgegaan van minimaal 32 

lesuren
43

 en maximaal 40 lesuren, omdat voor het voortgezet onderwijs het aantal van 40 lesuren, 
gelet op de schooltijden voor het voortgezet onderwijs, de maximumgrens vormt. Dit betekent dat 
als in een lokaal bewegingsonderwijs: 
- voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor 

speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] minder dan 26 klokuren zijn ingeroosterd 
medegebruik mogelijk is door een andere school voor basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs] voor het verschil 
tussen 26 klokuren en het aantal ingeroosterde klokuren; 

- voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] minder dan 26 klokuren of 26 klokuren zijn 
ingeroosterd medegebruik mogelijk is door een school voor voortgezet onderwijs voor de 
resterende klokuren tot een maximum van 40 lesuren; 

- voor een school voortgezet minder dan 40 klokuren ingeroosterd zijn medegebruik mogelijk is 
door: 

- een school voor basisonderwijs, [(een speciale school voor basisonderwijs, een school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs mogelijk als de klokuren medegebruik 
passen binnen de 26 klokuren, en 

- een school voor voortgezet onderwijs mogelijk voor de resterende klokuren tot een 
maximum van 40 lesuren.] 

Medegebruik kan alleen plaatsvinden binnen de [voor de betreffende onderwijssector] geldende 
reële schooltijden. 
 
Artikel 23. Nalaten vorderen 
Dit artikel geeft de bevoegde gezagsorganen de ruimte in onderling overleg medegebruik te 
regelen. Als de bevoegde gezagsorganen een onderlinge regeling hebben getroffen is er voor het 
college geen reden om dat te doorkruisen, tenzij het college heeft vastgesteld dat de school die 
medegebruiker is in de eigen accommodatie voldoende capaciteit heeft om alle leerlingen te 
huisvesten. Als bevoegde gezagsorganen medegebruik onderling hebben geregeld moet het 
college hiervan in kennis worden gesteld. Het college moet vaststellen of door het medegebruik 
de (meest) optimale situatie is gecreëerd.  
 
Op het moment dat een school is gehuisvest in meerdere schoolgebouwen wordt in onderling 

                                                 
43 In het voortgezet onderwijs wordt gehanteerd het begrip lesuren. Hierbij wordt uitgegaan van 
een lesuur van 50 minuten, met daarnaast 10 minuten voor het omkleden c.a. van de leerlingen. 
Voor het vaststellen van de capaciteit en de ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs 
voor het voortgezet onderwijs wordt zodoende gerekend met een klokuur. 
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overleg vastgesteld in welk schoolgebouw de leegstand wordt gevorderd. Wordt geen 
overeenstemming bereikt, dan besluit het college zelfstandig in welk schoolgebouw de leegstand 
wordt gevorderd. 
 
Artikel 24. Overleg en mededeling 
Lid 1 
Onderdeel van het vaststellen van het programma is het besluit tot het vorderen voor en 
toekennen van medegebruik in plaats van het toekennen van bijv. een aangevraagde voorziening 
'uitbreiding'. Om deze reden maakt het vorderen voor medegebruik onderdeel uit van het 
wettelijk verplichte overleg over het programma. Voor beide bevoegde gezagsorganen die 
betrokken zijn bij het voorgenomen besluit tot medegebruik in het kader van het programma 
bestaat de mogelijkheid een advies van de Onderwijsraad te vragen. Op het programma wordt 
niet vermeld het besluit tot vordering, dit is een afzonderlijk besluit van het college. 
 
Lid 2 
Voor het vorderen van leegstand als een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening op 
grond van de spoedprocedure is ontvangen is geen termijn voor het overleg opgenomen. De aard 
van de aanvragen kan namelijk met zich meebrengen dat een en ander op zeer korte termijn 
geregeld moet worden. Uiteraard moet ook hier het 'ontvangende' bevoegde gezag redelijkerwijs 
de gelegenheid hebben om de nodige maatregelen te treffen. 
 
Lid 3 
Een bevoegd gezag waarvan leegstand gevorderd wordt moet de gelegenheid hebben tijdig 
eventuele (organisatorische) maatregelen te nemen. Daarom is de termijn waarop het besluit tot 
vorderen bekend moet worden gemaakt zo kort mogelijk gehouden. Voordat het college het 
besluit tot vorderen heeft genomen heeft over dit besluit over het algemeen al overleg 
plaatsgevonden met het bevoegd gezag. Dit betekent dat het bevoegd gezag in principe al in de 
gelegenheid geweest om zich voor te bereiden op het medegebruik. 
 
Lid 4 
Het bevoegd gezag waarvan gevorderd wordt moet weten waar het aan toe is. Om deze reden 
moeten de in het vierde lid opgenomen elementen in de beschikking worden opgenomen, 
waarvan vooral de onder ‘e’ genoemde periode gedurende welke de leegstand wordt gevorderd 
van belang is. De periode kan bijv. worden gebaseerd op de uitkomst van de leerlingenprognose. 
Het kan wenselijk zijn om in het besluit tot het vorderen van medegebruik op te nemen dat het 
vorderen voor medegebruik in ieder geval eindigt als de leegstand voor de eigen school 
noodzakelijk is. Dit is niet strikt noodzakelijk, omdat uitgangspunt van de verordening is dat 
eigen gebruik voor medegebruik gaat. 
 
Artikel 25. Vergoeding 
Bij medegebruik heeft het bevoegd gezag dat ruimte in medegebruik geeft te maken met 
exploitatiekosten als gevolg van dit medegebruik. De bevoegde gezagsorganen moeten in 
onderling overleg de vergoeding voor het medegebruik overeenkomen. Uitgangspunt is dat de 
werkelijke exploitatiekosten worden vergoedt. Dit is redelijk omdat het bevoegd gezag dat 
medegebruiker is ook bij het gebruik van de eigen accommodatie de werkelijke kosten moet 
betalen. Deze werkelijke kosten zijn onafhankelijk van de rijksvergoeding materiële 
instandhouding die het schoolbestuur ontvangt. Worden de werkelijke kosten niet doorberekend, 
dan is sprake van een indirecte subsidiëring van de medegebruiker en zet het bevoegd gezag dat 
een gedeelte van de school in medegebruik heeft geven de ontvangen rijksvergoeding niet in voor 
het doel waarvoor deze wordt ontvangen. De hoogte van de vergoeding is ook afhankelijk van de 
afspraken die worden gemaakt over de activiteiten die voor rekening van de school en de 
medegebruiker komen. Als tussen de betrokkenen geen overeenstemming wordt bereikt dan 
moeten de partijen vaststellen welke procedure wordt gevolgd om te komen tot het vaststellen 
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van het bedrag van de vergoeding. Overeengekomen kan bijv. worden dat een onafhankelijke 
derde het definitieve vergoedingsbedrag bepaalt.44 
 
Artikel 26. Overleg en mededeling 
Artikel 26 heeft betrekking op het vorderen voor medegebruik voor culturele, maatschappelijke 
of recreatieve doeleinden. Dit vorderen kan plaatsvinden zowel tijdens als na de schooltijden. 
Medegebruik voor de genoemde activiteiten kan in overeenstemming zijn met de bestemming 
van het schoolgebouw (eisen bestemmingsplan), of met het onderwijs dat in het gebouw wordt 
gegeven, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Is het medegebruik niet in overeenstemming met de 
bestemming van het schoolgebouw, dan betekent dit dat het medegebruik niet eerder kan 
plaatsvinden dan nadat een wijziging van het bestemmingsplan is vastgesteld. Is medegebruik 
niet in overeenstemming met het onderwijs van de school dan is het noodzakelijk dat het bevoegd 
gezag in het overleg met het college de gelegenheid krijgt om specifieke wensen aangaande het 
medegebruik naar voren te brengen. Voor het bevoegd gezag kan daarbij de vrijheid van richting 
en inrichting een rol spelen. 
 
Lid 2 vermeldt de onderwerpen die in het overleg tussen college en bevoegd gezag minimaal 
moeten worden besproken als medegebruik door een niet onderwijsinstelling aan de orde is. Het 
bevoegd gezag moet, voordat het instemt met het medegebruik, in het overleg in de gelegenheid 
gesteld worden zich een oordeel te vormen over de aard van de activiteit en de invloed van die 
activiteit op het onderwijsproces. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg en de activiteiten 
waarvoor het medegebruik noodzakelijk is, kan het noodzakelijk zijn dat besloten moet worden 
om bepaalde bouwkundige maatregelen te nemen om hinder te voorkomen. Artikel 26 (bedrag 
van de vergoeding ‘medegebruik’) is niet van toepassing op medegebruik voor culturele, 
maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Het staat het bevoegd gezag vrij om een ander tarief 
in rekening te brengen, maar ook aan te sluiten bij de systematiek die is opgenomen in artikel 26. 
 
Verondersteld wordt dat de beoogde organisatie die medegebruiker wordt in het overleg tussen 
college en bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door het college. Het is aan het college om te 
besluiten of de beoogde medegebruiker al of niet deelneemt aan het overleg. Het bevoegd gezag, 
college en de medegebruiker moeten voor de aanvang van het medegebruik schriftelijk een aantal 
(praktische) afspraken vastleggen. Het kader voor die afspraken wordt gevormd door het besluit 
tot vordering door college. 
 
Lid 3 
Als in het overleg geen overeenstemming wordt bereikt, neemt het college een beslissing inzake 
de openstaande punten. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat door een verschil van mening 
het vorderingsrecht niet geëffectueerd kan worden. 
 
Artikel 27. Verzoek toestemming college 
Verhuur van een gedeelte van een schoolgebouw kan uitsluitend plaatsvinden door de juridisch 
eigenaar. Dit betekent dat het college een schoolgebouw waarvan het bevoegd gezag juridisch 
eigenaar is niet kan vorderen voor verhuur. De afweging om een ruimte te verhuren is uitsluitend 
de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet, als het (een gedeelte 
van) het schoolgebouw wil verhuren, vooraf aan het college toestemming voor de verhuur 
vragen. Zonder toestemming van het college is een huurovereenkomst strijdig met de wet en dus 
nietig. Bij het aanvragen van de toestemming voor de verhuur moet het bevoegd gezag het college 
inzicht geven in de huurder, de te verhuren ruimte, de activiteiten die in de te verhuren ruimte 
plaatsvinden, de periode van verhuur en de in de komende jaren te verwachten ruimtebehoefte 
van de school. Daarnaast betrekt het college bij het verlenen van de toestemming ook de te 
verwachten ruimtebehoefte van de overige scholen. Dit om te voorkomen dat het college 

                                                 
44 Op 22 september zijn de laatste twee volzinnen toegevoegd. 
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toestemming voor de verhuur verleent, maar binnen de verhuurtermijn een aanvraag wordt 
ontvangen voor bijvoorbeeld uitbreiding van een schoolgebouw. 
 
Met de door het bevoegd gezag verstrekte informatie toets het college het verzoek aan wet- en 
regelgeving. Op grond van artikel 108, eerste lid, van de WPO[, artikel 106, eerste lid, van de WEC 
en artikel 76s van de WVO] is het niet toegestaan om een onderwijsgebouw of -terrein te verhuren 
als: 
- woon- of bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 1623a, tweede lid, en 1624, tweede lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, of 
- de bestemming zich niet verdraagt met het onderwijs aan de school. 
 
Het college neemt bij het verlenen van de toestemming in ieder geval de voorwaarde op dat als de 
te verhuren ruimte op (korte) termijn nodig is voor het onderwijs, dat het college deze ruimte 
dan vordert. De wet bepaalt dat de risico's voor verhuur en de eventuele schadeplicht die ontstaat 
bij het voortijdig opzeggen van het huurcontract door het bevoegd gezag, omdat het college 
gebruik maakt van hun vorderingsrecht, liggen bij het bevoegd gezag. 
 
Bij verhuur moet een huurovereenkomst worden afgesloten en een huurprijs bepaald worden. 
Onderscheid moet worden gemaakt in de vergoeding voor de exploitatiekosten (= 
gebruiksvergoeding) en de vergoeding in de investeringslasten (= huurvergoeding). Het 
schoolbestuur stelt de hoogte van de component ‘exploitatiekosten’ (beheer en onderhoud van 
het schoolgebouw) vast. In het derde lid is opgenomen de mogelijkheid voor het college om aan 
de toestemming tot verhuur de voorwaarde te verbinden dat voor de verhuur een huur is 
verschuldigd, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld. Dit lid is een aanvulling op 
wat in de onderwijswetten is opgenomen. Deze huurvergoeding is wat anders dan de 
gebruiksvergoeding waarvan de hoogte door het bevoegd gezag wordt vastgesteld en waar het 
bevoegd gezag aanspraak op maakt. De huurcomponent moet worden afgedragen aan het college 
als bijdrage in de investeringslasten van het schoolgebouw. Aan het verbinden van de 
voorwaarde tot het betalen van een huurvergoeding zijn voorwaarden verbonden: 
1. het college moet kunnen aantonen dat door het niet doorbereken van de huur de gemeente 

een financieel nadeel leidt; 
2. de huurprijs moet gerelateerd zijn aan de extra kosten of het verlies aan inkomsten door de 

gemeente en 
3. de ontvangen huurvergoeding moet rechtstreeks ten goede komen aan 

onderwijshuisvesting.45 
 
Artikel 28. Staat van onderhoud 
In artikel 110 van de WPO[, artikel 108 van de WEC en artikel 76u van de WVO] is geregeld in 
welke situatie en hoe moet worden omgegaan met de overdracht van een (gedeelte van een) 
schoolgebouw en -terrein aan het college. Over het algemeen is de overdracht van het hele 
schoolgebouw en -terrein gekoppeld aan het beëindigen van de bekostiging (bijzonder 
onderwijs) of het opheffen van de school (openbaar onderwijs) door de minister van OCW. 
Overdracht door het bevoegd gezag van een schoolgebouw en -terrein aan de gemeente vindt 
uitsluitend plaats als het bevoegd gezag (bijzonder onderwijs, of verzelfstandigd openbaar 
onderwijs in bijv. een stichting) juridisch eigenaar is van het schoolgebouw. Is de gemeente 
juridisch eigenaar van het schoolgebouw en -terrein dan vindt geen overdracht van een (gedeelte 
van een) schoolgebouw en -terrein plaats. Een overdracht kan ook plaatsvinden als vervangende 
nieuwbouw op een andere locatie is gerealiseerd. Als dit noodzakelijk is wordt in de door het 
college en bevoegd gezag gezamenlijk opgestelde en ondertekende acte opgenomen een termijn 
waarin het schoolgebouw nog kan worden gebruikt. Bij het einde van het gebruik wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen en dislocaties, omdat dit onderscheid bij het einde 

                                                 
45 LJN BK0803, Raad van State, 200901067/1/H2 en 201308827/1/A2. 
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van het gebruik niet relevant is. Voor alle gebouwen moet duidelijk zijn op welk moment het 
gebruik uiterlijk beëindigd moet worden.  
 
De procedure voor het opmaken van een staat van onderhoud bij het beëindigen van het gebruik 
is gekoppeld aan het beëindigen van het gebruik van een gebouw door het bevoegd gezag. Is 
sprake van integraal bestuur dan blijft het opmaken van een staat onderhoud achterwege. Vanuit 
het oogpunt van gelijke behandeling van het openbaar en bijzonder onderwijs kan in materiële 
zin gekozen worden voor een gelijke handelwijze. 
 
Met 'achterstallig onderhoud' wordt bedoeld het onderhoud dat het bevoegd gezag, met het oog 
op de onderhoudsplicht, had moeten uitvoeren. Het gaat er dus niet om dat een gebouw nog een 
extra opknapbeurt moet krijgen voordat het buiten gebruik wordt gesteld. 
De staat van het onderhoud wordt opgemaakt voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt, 
omdat alleen voor die tijd nog eenduidig kan worden vastgesteld aan wie het eventueel 
achterstallig onderhoud is toe te rekenen. De staat van onderhoud maakt ook onderdeel uit van 
de op te maken akte van overdracht.  
 
Lid 3 
Het college geeft de opdracht voor het opstellen van het rapport met daarin een beschrijving van 
de staat van onderhoud. Deze opdracht wordt, vanuit het oogpunt van objectiviteit, verstrekt aan 
een onafhankelijke derde, zoals een bouwkundig adviesbureau. Voordat de opdracht wordt 
verstrekt heeft het college overleg met het betrokken bevoegd gezag over de inhoud van de 
opdracht en over de instantie die deze opdracht uitvoert. Hiermee wordt voorkomen dat achteraf 
onnodige discussies c.q. meningsverschillen ontstaan over de inhoud van de opdracht en over de 
keuze van de uitvoerder. Op grond van artikel 5 kunnen bepaalde inlichtingen van het bevoegd 
gezag gevraagd worden (bijv. beschikbaar stellen meerjarenonderhoudsplan en/of bewijsstukken 
dat er geregeld onderhoud is uitgevoerd). 
 
Lid 5 
Als uit de rapportage van de staat van onderhoud blijkt dat bij het opmaken van de rapportage 
achterstallig onderhoud is geconstateerd en het bevoegd gezag met deze constatering instemt, 
kan in het overleg overeengekomen worden dat het bevoegd gezag: 
- alsnog opdracht verstrekt tot het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud, of 
- het bedrag dat gemoeid is met het achterstallig onderhoud aan het college betaalt, waarna het 

college de opdracht verstrekt. 
Als in het overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de uitkomst van de rapportage 
wordt in het overleg besproken hoe de vervolgprocedure zal zijn. Er kan worden 
overeengekomen dat arbitrage plaatsvindt, waarbij beide partijen afspreken zich te zullen 
neerleggen bij de uitkomst daarvan. Alternatief is dat het college zich46 wendt tot de burgerlijke 
rechter, op grond van het feit dat het bevoegd gezag een onrechtmatige daad heeft gepleegd door 
zich niet te houden aan de wettelijke opdracht om een gebouw behoorlijk te gebruiken of te 
onderhouden. 
 
Lid 6 
Deze bepaling is opgenomen voor de situatie dat er geen enkele aanleiding is om te 
veronderstellen dat sprake is van achterstallig onderhoud, of een vermoeden over achterstallig 
onderhoud bestaat, maar er geen reden is om dit nog te laten vastleggen in een rapport. Dit 
laatste kan zich voordoen als het voornemen bestaat het schoolgebouw dat buiten gebruik wordt 
gesteld op termijn bijv. te verbouwen voor een andere bestemming of te slopen. 
 
 

                                                 
46 Op 22 september is een typefout hersteld. 
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Artikel 29. Mutaties aantal klokuren binnen beschikbare capaciteit; inroosteren en 
gebruik 
Lokalen bewegingsonderwijs zijn een voorziening huisvesting onderwijs en kunnen juridisch 
eigendom zijn van de gemeente, het bevoegd gezag of een derde. In het kader van de 
ruimtebehoefte van de lokalen bewegingsonderwijs is het de verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraad om de criteria vast te stellen voor het vaststellen van de ruimtebehoefte en de 
aanvullende ruimtebehoefte. Deze criteria zijn opgenomen in bijlage III, deel B. Daarnaast is het 
de verantwoordelijkheid van het college om een rooster bewegingsonderwijs vast te stellen. De 
omvang van het gebruik door een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] van lokalen 
bewegingsonderwijs wordt uitgedrukt in het aantal klokuren. Het aantal klokuren is afhankelijk is 
van het aantal gymgroepen. Omdat het aantal gymgroepen afhankelijk is van het aantal 
formatieplaatsen en het aantal formatieplaatsen afhankelijk van het aantal leerlingen dat op de 
school is ingeschreven fluctueert het aantal klokuren jaarlijks als gevolg van mutaties in het 
aantal leerlingen. Voor het verwerken van de jaarlijkse mutaties is de jaarlijkse procedure tot 
aanvragen in het kader van het programma en de spoedprocedure niet het geëigende middel. 
Beide procedures zijn te zwaar en te omslachtig voor het verwerken van de jaarlijkse mutaties in 
het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs. Dit geldt in ieder geval als het aantal klokuren 
binnen de bestaande capaciteit kan worden opgevangen en dus niet leidt tot een uitbreiding of 
nieuwbouw van lokalen bewegingsonderwijs. 
Tegen deze achtergrond is in artikel 30 een afzonderlijke procedure opgenomen. Uitgangspunt 
van deze procedure is dat het college op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op de 
teldatum 1 oktober het aantal gymgroepen en daarmee het aantal klokuren bewegingsonderwijs 
vaststelt en op basis van het aantal klokuren het conceptrooster bewegingsonderwijs kan 
vaststellen. Stelt het college vast dat er te weinig capaciteit is, of dat een lokaal 
bewegingsonderwijs moet worden vervangen, dan kan het college de procedure voor het 
aanvragen van bekostiging van een huisvestingsvoorziening starten. Door deze procedure heeft 
het college, als lokale overheid, tijdig zicht heeft op: 
- de accommodaties die geschikt zijn voor bewegingsonderwijs, inclusief de accommodaties die 

op grond van de onderwijswijswetgeving behoren tot de zgn. ‘eigendomsscholen’; 
- de capaciteit van de accommodaties bewegingsonderwijs; 
- het gebruik van de accommodatie bewegingsonderwijs (welke school geeft 

bewegingsonderwijs in welk gebouw); 
- de tijdstippen en het aantal uren dat het lokaal bewegingsonderwijs gebruikt wordt, en 
- het gebruik, waarbij moet worden vastgesteld of het een genormeerd gebruik is of dat het 

gebruik gebaseerd is op feitelijk gebruik. 
 
De verordening kent zodoende de volgende stappen: 
1. het college stelt voor [datum (bijvoorbeeld 15 december)] op basis van de teldatum 1 

oktober het aantal gymgroepen vast op de datum 1 augustus (start schooljaar); 
2. het college stelt voor [datum (bijvoorbeeld 31 december)] daaropvolgend een 

conceptrooster op dat47 als basis kan dienen het rooster bewegingsonderwijs van het lopende 
schooljaar en daarin worden de mutaties als gevolg van mutaties in het aantal gymgroepen 
verwerkt; 

3. het college stelt de bevoegde gezagsorganen voor [datum (bijvoorbeeld 15 januari)] 
daaropvolgend in kennis van het voorlopig vastgestelde rooster bewegingsonderwijs voor het 
komende schooljaar; 

4. de bevoegde gezagsorganen reageren voor 1 maart op het aangeboden conceptrooster; 
5. het bevoegd gezag kan het college vragen om voor de datum van 1 maart een overleg over het 

conceptrooster te beleggen; 
6. het college stelt het rooster bewegingsonderwijs voor het komende schooljaar vast voor 

                                                 
47 Op 22 september is een taalkundige fout hersteld. 
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[datum (bijvoorbeeld 15 maart)]. 
De verordening geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om meer klokuren bewegingsonderwijs 
aan te vragen dan door het college genormeerd is vastgesteld. Het college kan dit verzoek 
honoreren als binnen de bestaande accommodaties daarvoor ruimte beschikbaar is. Aan het 
bevoegd gezag worden dan de kosten van deze extra klokuren doorberekend.  
 
Artikel 32. Indexering 
De in bijlage IV, deel B, opgenomen genormeerde vergoedingen moeten jaarlijks worden 
aangepast aan de prijsontwikkeling. Omdat bijlage IV integraal onderdeel is van de verordening 
moet op grond van de onderwijswetten een wijziging van de verordening worden vastgesteld 
door de gemeenteraad. Om deze zware procedure voor uitsluitend het aanpassen van de 
normbedragen te voorkomen bepaalt dit artikel dat het jaarlijks aanpassen van de normbedragen 
wordt gedelegeerd aan het college. De uitgangspunten voor de indexering zijn opgenomen in 
bijlage IV, deel A. Het wettelijk verplichte overleg met het onderwijsveld dat voor een wijziging 
van de verordening noodzakelijk is, kan plaatsvinden door het toezenden van de voorgenomen 
prijsbijstellingen en het bieden van de mogelijkheid om hierop te reageren. 
 
Bijlage I – Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen 
 
In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de 
noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A – 
Lesgebouwen en deel B – Lokalen bewegingsonderwijs.  
 
Deel A –Lesgebouwen 
 
Algemeen 
Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak 
van de aangevraagde voorziening beschreven.  
 
Een school kan gehuisvest zijn in een hoofdvestiging of een dislocatie. De dislocatie is 
bedoeld als tijdelijke huisvesting, voor de situatie dat de hoofdvestiging te weinig capaciteit 
heeft om alle leerlingen te huisvesten. Is het aantal leerlingen zodanig afgenomen dat alle 
leerlingen weer op de hoofdvestiging kunnen worden gehuisvest, dan wordt de dislocatie 
afgestoten. Ontvangt het college een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening voor 
een dislocatie, dan stelt het college, voordat het besluit deze aanvraag te honoreren, vast of: 
- de dislocatie, gelet op het aantal leerlingen, nog als aanvullende huisvesting voor de 

school noodzakelijk is; 
- dat het mogelijk is alle leerlingen in de hoofdvestiging te huisvesten, eventueel met een 

bouwkundige aanpassing, of 
- dat er een andere geschikte of geschikt te maken locatie beschikbaar is. 
Of het bekostigen van de voorziening in/aan de dislocatie wordt toegekend is op basis van 
het voorgaande een financiële afweging van het college. 
 
Om de beoordelingscriteria van bijlage I te kunnen toepassen moet het college beschikken 
over minimaal de volgende gegevens: 
- het aantal leerlingen dat op de teldatum op de school staat ingeschreven; 
- het aantal leerlingen dat op lange termijn wordt verwacht; 
- het verschil tussen de bestaande capaciteit (= brutovloeroppervlakte) van het gebouw of 

de gebouwen die door de school worden gebruikt en de gewenste ruimtebehoefte, en 
- zo nodig, de bouwkundige staat van het gebouw of de gebouwen. 
 
Het vaststellen van de periode waarvoor de voorziening huisvesting onderwijs noodzakelijk 
is, is nodig om desinvesteringen te voorkomen. Is de (aanvullende) voorziening 
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onderwijshuisvesting voor een korte periode noodzakelijk, dan wordt gekozen voor een 
‘voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening’ tenzij een ‘voor blijvend gebruik bestemde 
voorziening’ voor de periode waarvoor de voorziening noodzakelijk is beschikbaar is. De 
periode waarvoor de voorziening noodzakelijk is wordt herleid uit de leerlingenprognose. 
De leerlingenprognose geeft antwoord op de vraag of het aantal leerlingen op de teldatum 
voorafgaande aan de datum waarop de aanvraag is ingediend ook de komende jaren nog 
wordt verwacht. Is de uitkomst van de leerlingenprognose dat het aantal leerlingen 
waarvoor de aangevraagde voorziening huisvesting onderwijs is bedoeld ook de komende 
jaren aanwezig is en noodzakelijk is voor een periode van: 
- drie jaar, dan wordt geen voorziening onderwijshuisvesting toegekend omdat wordt 

verondersteld dat de school de extra ruimtebehoefte voor deze beperkte periode binnen 
de eigen school kan opvangen. Alleen als wordt vastgesteld dat dit onmogelijk is, wordt 
een andere voorziening goedgekeurd; 

- minimaal vier tot maximaal veertien jaar, dan wordt een voor tijdelijk gebruik bestemde 
voorziening toegekend en 

- minimaal vijftien jaar, dan wordt een voor blijvend gebruik bestemde voorziening 
onderwijshuisvesting toegekend 

De genoemde termijnen gelden niet voor aanvragen die zijn ontvangen voor het bekostigen 
van de voorzieningen huisvesting onderwijs constructiefouten en vervanging of herstel van 
schade in geval van bijzondere omstandigheden. 
 
Bij het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorzieningen huisvesting 
onderwijs (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding speelt, onafhankelijk van de periode 
waarvoor de voorziening noodzakelijk is, een rol de mogelijkheid van medegebruik of 
ingebruikname van een bestaand gebouw. 
 
A.1 Nieuwbouw 
Nieuwbouw is noodzakelijk voor het huisvesten van een nieuw instituut of een nieuwe 
afdeling en heeft dus betrekking op een onderwijsvoorziening die nog niet in de gemeente is 
gevestigd en voor deze nieuwe voorziening ook geen bestaande accommodatie beschikbaar 
is. 
 
A.2 Vervangende bouw 
Vervangende nieuwbouw kan het gevolg zijn van een tweetal situaties. Ten eerste vanwege 
de slechte conditie (bouwkundige staat) van een gebouw. Voor het vaststellen van de 
bouwkundige staat van het gebouw en om verschillen in de bouwkundige staat tussen 
verschillende gebouwen in een volgorde te kunnen plaatsen wordt voor de bouwkundige 
rapportage als eis gesteld een rapportage op grond van NEN 2767. Uitgangspunt van deze 
methode is dat de onderhoudsscenario's op basis van verschillende keuzes en bevindingen 
worden doorgerekend en bij het bepalen van de keuzes een afweging plaatsvindt tussen 
kwaliteit, kosten en risico's. Bij het maken van keuzes met betrekking tot onderhoud is 
inzicht in de aanwezige en de te bereiken kwaliteit (en de daaraan verbonden kosten) 
essentieel. Uitgangspunt van de methode van conditiemeting NEN 2767 is dat voor alle 
bouwkundige elementen een conditie wordt toegekend. Bij het vaststellen van de 
condities wordt ook rekening gehouden met de noodzaak van het onderhoud binnen een 
vooraf vastgestelde periode (in principe 3 jaar). Voor het antwoord op de vraag of 
activiteiten binnen de periode van 3 jaar voor het onderhoud in aanmerking komen 
wordt de ernst, de omvang en de intensiteit van het gebrek vastgesteld. De ernst van het 
gebrek wordt uitgedrukt in een score, de zgn. 'conditie voor'. Met de 'conditie voor' wordt 
dus eigenlijk de kwaliteit van het totale schoolgebouw vastgesteld. Deze kwaliteit kan 
worden onderverdeeld in de volgende conditieschalen: 
Conditie 1 Nieuwbouwkwaliteit of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit; 
Conditie 2 Een bouw- of installatiedeel vertoont kenmerken van een beginnende 

veroudering; 
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Conditie 3 Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen; 

Conditie 4 Het verouderingsproces is duidelijk zichtbaar; 
Conditie 5 Het verouderingsproces is niet meer te keren; 
Conditie 6 De bouwkundige staat is zo slecht dat deze niet meer onder conditie 5 kan 

worden gerangschikt. 
Op basis van de vermelde condities wordt inzicht verkregen in de bouwkundige staat en 
kan worden vastgesteld of vervangende nieuwbouw noodzakelijk is. 
 
Vervangende nieuwbouw heeft een relatie met onderhoud en aanpassen van het 
schoolgebouw waarvoor het bevoegd gezag de bekostiging rechtstreeks van de minister 
van OCW ontvangt. Deze vergoeding is niet alleen bestemd voor activiteiten met een 
kortlopende cyclus, maar ook met een langlopende cyclus (bijv. vervangen kozijnen, 
leidingen). Dit betekent dat als sprake is van een bouwkundige rapportage met of conditie 

5 of 6 moet worden vastgesteld of in de afgelopen jaren het onderhoud op een 
verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden. Is het schoolbestuur op dit onderdeel nalatig 
geweest dan kan de aanvraag voor vervangende nieuwbouw worden afgewezen. Wordt in 
overleg tussen college en bevoegd gezag afgezien van het investeren in onderhoud en 
aanpassen van het schoolgebouw dan moeten afspraken worden gemaakt over het 
bekostigen van de totale investering, omdat het bevoegd gezag de voor onderhoud en 
aanpassen ontvangen rijksvergoeding niet voor dit doel hoeft in te zetten.48 
 
Vervangende nieuwbouw kan ten tweede het gevolg zijn een herschikkingsoperatie. Dit kan 
zich in meerdere gevallen voordoen: 

- bevoegde gezagsorganen kunnen overeenkomen om schoolgebouwen te ruilen omdat is 
vastgesteld dat er voldoende capaciteit voor het huisvesten van de leerlingen 
beschikbaar is, maar dat het ene schoolgebouw een overmaat aan capaciteit heeft en het 
andere schoolgebouw een tekort aan capaciteit. Door onderlinge ruil, eventueel met een 
beperkte bouwkundige aanpassing of uitbreiding bij een bestaand schoolgebouw of in 
relatie met vervangende nieuwbouw voor een bestaand schoolgebouw kan een efficiënte 
bezetting van de schoolgebouwen worden gerealiseerd en kan mogelijk een 
schoolgebouw worden afgestoten; 

- fusies van scholen kunnen aanleiding zijn voor een herschikkingsoperatie omdat een 
fusie op schoolniveau ook gevolgen heeft voor de leerlingenstromen, waardoor mogelijk 
door een beperkte uitbreiding (= vervangende bouw) van het ene schoolgebouw het 
andere schoolgebouw kan worden afgestoten; 

- vervangende nieuwbouw kan verband houden met ontwikkelingen in de ruimtelijke 
ordening, als gevolg van bijv. stadsvernieuwing, of het herinrichten van een wijk, 
waarvoor het noodzakelijk is dat het bestaande schoolgebouw of de bestaande 
schoolgebouwen vervangen wordt/worden. 

Uitgangspunt van investeringen die het gevolg zijn van een herschikkingsplan is dat een 
grotere doelmatigheid in het gebruik van de schoolgebouwen wordt bereikt en dat het voor 
het college een budgettair neutrale investering is, dus voor de gemeente geen extra 
investeringslasten ontstaan. De budgettaire neutraliteit kan uitsluitend worden gerealiseerd 
als de investering van de vervangende nieuwbouw kan worden gefinancierd uit de 
(grond)opbrengst van de verkoop van de bestaande (te vervangen) locatie. Eventueel 
kunnen, nadat hierover overeenstemming is bereikt met het aanvragende schoolbestuur, 
gelden die het bevoegd gezag van het rijk ontvangt voor het bekostigen van de exploitatie, 
het onderhoud, en de aanpassingen schoolbestuur als medefinanciering worden ingezet. 
 
 

                                                 
48 Op 22 september is deze alinea toegevoegd. 
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A.3 Uitbreiding 
Uitbreiding wordt toegekend als de bestaande capaciteit van het schoolgebouw of de 
schoolgebouwen niet voldoende is voor het huisvesten van het aantal leerlingen dat op de 
school is ingeschreven: de ruimtebehoefte is dan groter dan de beschikbare 
huisvestingscapaciteit (zie ook bijlage III). Het is aan het college te bepalen op welke wijze 
de gevraagde extra capaciteit beschikbaar wordt gesteld. Bij het besluit kan het college 
rekening houden met de eventueel beschikbare capaciteit bij andere schoolgebouwen en als 
dat mogelijk is in plaats van de gevraagde uitbreiding van het schoolgebouw bijv. 
medegebruik toekennen. 
 
A.4 In gebruik nemen van een bestaand gebouw 
In gebruik nemen van een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan is afhankelijk van de 
volgende factoren: 
- het aspect afstand en bereikbaarheid, waarbij het aspect afstand alleen een rol speelt als 

het gebouw een dislocatie wordt van een bestaande hoofdvestiging; is het gebouw 
noodzakelijk voor het huisvesten van een nieuwe school dan is de ligging niet relevant; 

- de omvang van het gebouw is van belang om vast te stellen of en zo ja welke in- of 
uitpandige investeringen noodzakelijk zijn om te zorgen voor voldoende capaciteit voor 
het huisvesten van de leerlingen. 

- de bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit van het gebouw is van belang om vast te 
stellen welke bouwkundige investeringen noodzakelijk zijn om het gebouw bouwkundig 
en onderwijskundig geschikt te maken als kwalitatief geschikte huisvesting. Het college 
kan besluiten tot het bekostigen van vervangende nieuwbouw als de investeringskosten 
om het gebouw voor het onderwijs geschikt te maken, zoals aanpassing, uitbreiding en 
onderhoud, vermeerderd met (eventuele) kosten van verwerving hoger zijn dan de 
kosten van volledige nieuwbouw. 

In gebruik nemen is ook mogelijk: 
- als vervanging van een bestaand gebouw aan de orde is en ingebruikgeving per saldo 

geen meerkosten met zich meebrengt; 
- bij een herschikkingsoperatie; 

- als gevolg ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening; 
- als uitbreiding van het huidige schoolgebouw aan de orde is. 

 
A.5 Verplaatsen tijdelijk gebouw 
Verplaatsen van een tijdelijk gebouw kan alleen als het gebouw niet aard en nagelvast aan 
de grond is verbonden. Bij het verplaatsen van een tijdelijk gebouw moet rekening worden 
gehouden met de kosten van verplaatsen (verwijderen en opnieuw plaatsen) en het op 
termijn opnieuw verwijderen. Op dit punt kan het college een afweging maken tussen het 
verplaatsen en het bekostigen van een nieuwe voorziening. 
 
A.6 Terrein 
Terrein is een voorziening huisvesting onderwijs die niet automatisch wordt toegekend. 
Vervangende nieuwbouw of uitbreiding van het schoolgebouw kan bijv. op het bestaande 
schoolterrein worden gerealiseerd. Als voor het realiseren van de genoemde voorzieningen 
terrein noodzakelijk is, wordt daar bij de eventuele toestemming voor de 
huisvestingsvoorziening rekening mee gehouden, deze voorziening wordt opgenomen op 
het programma. 
 
A.7 Eerste inrichting  
Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair wordt bekostigd aan een school voor 
basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs. Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen wordt bekostigd aan een 
school voor voortgezet onderwijs]. Voor alle onderwijssectoren is de bekostiging van de eerste 
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inrichting gekoppeld aan het aantal m2 bruto vloeroppervlakte waarvoor de voorziening 
nieuwbouw of uitbreiding wordt toegekend. 
 
Bij fusie van scholen worden twee of meer scholen samengevoegd tot één school. In principe 
hebben de afzonderlijke scholen tot het moment van fusie ieder voor zich bekostiging voor 
eerste inrichting ontvangen. Dit betekent dat bij fusie van voorheen afzonderlijke scholen 
geen aanspraak bestaat op bekostiging van eerste inrichting als de bruto vloeroppervlakte 
van de gefuseerde scholen minder of gelijk is aan de bruto vloeroppervlakte van de voor de 
fusie afzonderlijke scholen. Uitbreiding eerste inrichting wordt uitsluitend toegekend in 
combinatie met uitbreiding van het schoolgebouw. Bij een fusie wordt voor de gefuseerde 
school geregistreerd de bruto vloeroppervlakte van de schoolgebouwen van de voorheen 
aan de afzonderlijke scholen is toegekend. 
 
A.8 Medegebruik 
Medegebruik is een belangrijk instrument als het gaat om het realiseren van het doelmatig 
gebruik van schoolgebouwen en de efficiënte inzet van middelen.  
Voordat het college besluit tot medegebruik is het noodzakelijk om inzicht te hebben: 
- in de periode waarvoor medegebruik noodzakelijk is (door middel van de 

leerlingenprognose), en 
- de periode van medegebruik in het schoolgebouw waar de leegstand is vastgesteld 

(wordt op korte termijn een toename van het aantal leerlingen verwacht dan is het de 
vraag of medegebruik zinvol is). 

 
De verordening kent geen beperking in het aantal locaties waarnaar bij medegebruik van 
leegstand kan worden verwezen. Wel hanteert de verordening bij medegebruik een 
afstandscriterium tussen de hoofdvestiging en de ruimte die in aanmerking komt voor het 
medegebruik, de zgn. verwijsafstand). In de verordening is als verwijsafstand opgenomen 
het criterium ‘voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg’. [Dit criterium sluit aan 
bij de [citeertitel verordening leerlingenvervoer].]  

 
De verordening maakt geen onderscheid tussen leegstand in een schoolgebouw van scholen 
van verschillende onderwijssectoren. De leegstand wordt vastgesteld op basis van het 
verschil tussen de vastgestelde capaciteit (bruto vloeroppervlakte) op grond van bijlage III, 
deel A, en de voor de school vastgestelde ruimtebehoefte op grond van bijlage III, deel B. Of 
de berekende genormeerde leegstand ook als leegstaande ruimte geschikt is voor 
medegebruik wordt afzonderlijk vastgesteld. 
- Feitelijke leegstand in een school voor basisonderwijs [een speciale school voor 

basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en een school 
voor voortgezet onderwijs] is per definitie geschikt voor medegebruik. 

- Ruimten, die een bevoegd gezag met eigen middelen heeft bekostigd, maar waarvoor het 
college een vergoeding verstrekt (zogenaamde eigendoms- en huurscholen) maken 
onderdeel uit van de voorzieningen huisvesting onderwijs en komen in aanmerking voor 
medegebruik. 

- Ruimten die een bevoegd gezag volledig met eigen middelen heeft gerealiseerd en 
waarvoor geen vergoeding van de overheid is ontvangen kunnen niet in medegebruik 
worden gegeven omdat deze ruimte geen onderdeel uitmaken van de voor het 
schoolgebouw vastgestelde capaciteit (bijlage III, deel A). 

 
A.4 en A.8 Investeringskosten bij geschikt maken voor nieuwe bewoner 
In de situatie van het in gebruik nemen van een bestaand gebouw (A.4) en medegebruik 
(A.8) kan het noodzakelijk zijn dat bouwkundige voorzieningen moeten worden getroffen 
om het betreffende (school)gebouw geschikt te maken voor de nieuwe bewoner. De 
investeringskosten van deze investering komen voor rekening van de gemeente. 
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A.9 Herstel van constructiefouten 
Herstel van constructiefouten is een voorziening huisvesting onderwijs. Voordat bekostiging 
voor een constructiefout wordt toegekend is het van belang vast te stellen dat het 
daadwerkelijk gaat om een constructiefout en wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van 
de constructiefout. Als sprake is van een ontwerpfout o.i.d. kan de veroorzaker van de 
constructiefout aansprakelijk worden gesteld voor het herstel. In dit verband speelt ook het 
moment waarop bekostiging voor een constructiefout wordt aangevraagd een rol. In dit 
verband heeft de Raad van State uitgesproken dat herstel van riolering waarvoor het 
schoolbestuur verantwoordelijk was (onder schoolterrein) niet als een constructiefout kan 
worden aangemerkt maar als regulier onderhoud moet worden gezien. Tussen het moment 
van het aanleggen van de riolering en het aanvragen van bekostiging lag een periode van 28 
jaar. De Raad van State was van oordeel dat, gelet op de levensduur, er op dat moment geen 

sprake meer kan zijn van een constructiefout, maar dat sprake is van regulier onderhoud.
49

 
Het herstel van een constructiefout is eveneens geen voorziening huisvesting onderwijs en komt 
voor rekening van het bevoegd gezag als de constructiefout het gevolg is van nalatigheid van het 
bevoegd gezag (artikel 100, tweede lid, van de WPO[, artikel 98, tweede lid, van de WEC en artikel 

76k, tweede lid, van de WVO].
50

 
 
A.10 Vervangen of herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in 
geval van bijzondere omstandigheden 
Het bekostigen van vervangen of herstel van schade in geval van bijzondere 
omstandigheden is van toepassing als het bevoegd gezag geconfronteerd wordt met schade 
als gevolg van bijv. vandalisme, ruitbreuk, storm, inbraak, brand etc. en deze schade niet is 
te verhalen op een derde (daderaansprakelijkheid). Bij het bepalen van de omvang van de 
bekostiging wordt rekening gehouden met de situatie van de school. Bij vervanging na 
brand kan bijvoorbeeld een totaal afgebrande school worden vervangen door een 
schoolgebouw met minder bruto vloeroppervlakte als de leerlingenprognose daartoe 
aanleiding geeft. Ook kan het college in plaats van nieuwbouw een ander schoolgebouw 
toewijzen. Hiervoor geldt eveneens dat als de schade veroorzaakt wordt door nalatigheid van het 
bevoegd gezag (bijv. inbraak was mogelijk doordat een raam niet was afgesloten) de kosten voor 
rekening van het bevoegd gezag komen. 
 
Deel B – Voorzieningen voor lichamelijke oefening 
 
Tot een ruimte voor bewegingsonderwijs wordt niet alleen gerekend het traditionele lokaal 
bewegingsonderwijs (= gymnastiekruimten), maar ook het gebruik van de (gemeentelijke) 
sporthal. Een lokaal bewegingsonderwijs kan juridisch eigendom zijn van de gemeente, het 
bevoegd gezag, of een derde. 
 
B.1 Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding of ingebruikgeving 
Voor het vaststellen van de noodzaak van een van de gevraagde voorzieningen is een relatie 
gelegd tussen het aantal klokuren dat moet worden ingeroosterd en de afstand tussen het 
schoolgebouw dat van het lokaal bewegingsonderwijs gebruik moet maken. 
  
Als vervoer naar een verder weg gelegen lokaal bewegingsonderwijs voor de gemeente 
financieel een goed alternatief is kan het college besluiten in plaats van een voorziening het 
vervoer naar het lokaal bewegingsonderwijs te vergoeden. Voordat hierover een besluit 
wordt genomen voert het college overleg met het bevoegd gezag. [Voor het bekostigen van 
deze voorzieningen geldt de [citeertitel verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs].] 

                                                 
49 LJN BJ7202, Raad van State, 200809152/1/H2. 
50 BX8979, Raad van State, 201200195/1/A2. 
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[Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aan een lokaal bewegingsonderwijs 
gelijkgesteld een lokaal voor motorische therapie en een schoolbad (watergewenningsbad of 
hydrotherapiebad). Deze laatste twee voorzieningen kunnen uitsluitend worden aangevraagd 
en bekostigd voor de onderwijssoorten waarvoor een dergelijke ruimte verplicht is: 
- een hydrotherapiebad is noodzakelijk voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet 

speciaal onderwijs voor lichamelijk gehandicapte kinderen en voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs voor meervoudig gehandicapte kinderen met 
een lichamelijke handicap, en 

- een watergewenningsbad is noodzakelijk voor een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en een school voor 
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs voor meervoudig gehandicapten met 
zeer moeilijk lerende kinderen.] 

 
B.3 Eerste inrichting  
Aanvullend meubilair voor het inrichten van het lokaal bewegingsonderwijs kan als eerste 
inrichting worden verstrekt als een bestaand lokaal: 
- met een te kleine oefenzaal wordt uitgebreid waarbij de oefenzaal wordt vergroot, of 
- vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd met een groter lokaal bewegingsonderwijs. 
In deze situaties is de eerste inrichting in het verleden bekostigd voor de toen gerealiseerde 
oppervlakte en voldoet de bestaande eerste inrichting naar verwachting niet aan de 
gestelde eisen, respectievelijk is voor deze vernieuwde lokalen bewegingsonderwijs niet 
eerder de volledige bekostiging eerste inrichting verstrekt. 
 
B.5 Medegebruik 
De mogelijkheid van medegebruik in een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld op 
basis van het rooster bewegingsonderwijs dat het college heeft vastgesteld voor de scholen 
voor primair en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs en het rooster 
bewegingsonderwijs dat het bevoegd gezag van de school voor het voortgezet onderwijs 
heeft vastgesteld voor de school voor voortgezet onderwijs. 
 
Bijlage II – Prognosecriteria  
Op grond van de artikelen 7, tweede lid, onder a, en 18, eerste lid,51 is het bevoegd gezag verplicht 
een leerlingenprognose te overleggen als een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening 
huisvesting onderwijs (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding gebouw, eerste inrichting, in 
gebruik nemen, verplaatsen, terrein en medegebruik wordt ingediend. De 
leerlingenprognose is de basis voor het beoordelen van de noodzaak van de door de 
bevoegde gezagsorganen aangevraagde voorziening en van belang voor het vaststellen van 
de periode waarvoor de voorziening huisvesting onderwijs noodzakelijk is.  
 
Bijlage III – Beoordelingscriteria capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende 
ruimtebehoefte 
 
In bijlage III wordt evenals in bijlage I een onderverdeling per voorziening huisvesting 
onderwijs gehanteerd. Op verschillen tussen de onderwijssectoren wordt bij de sectoren 
afzonderlijk ingegaan. 
 
Bij het vaststellen van de onderwijscapaciteit van het schoolgebouw die wordt geregistreerd 
wordt geen rekening gehouden met de m2 bruto vloeroppervlakte die een bevoegd gezag voor 
eigen rekening heeft gerealiseerd, waar dus geen (rijks)vergoeding voor is verstrekt. Deze 

                                                 
51 Op 22 september is deze verwijzing in overeenstemming gebracht met de gewijzigde 

artikelnummering. 
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capaciteit wordt wel geregistreerd. 
 
Deel A – Vaststellen capaciteit 
 
De capaciteit van een (school)gebouw wordt vastgesteld in m2 bruto vloeroppervlakte. Op 
basis van de vastgestelde capaciteit kan worden beoordeeld of het (school)gebouw: 
a. te maken heeft met leegstand, of 
b. moet worden uitgebreid omdat er een tekort aan capaciteit is (aanvullende 

ruimtebehoefte, deel C). 
De bruto vloeroppervlakte van het schoolgebouw wordt door het college opgenomen in de 
gemeentelijke administratie, omdat dit gegeven van wezenlijk belang is voor het uitvoeren 
van de verordening. Mutaties die plaatsvinden (nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, 
uitbreiding etc.) moeten op grond van artikel 5 van de verordening door de bevoegde 
gezagsorganen aan het college worden doorgegeven. Door het vastleggen van deze mutaties 
in de gemeentelijke administratie beschikt het college over de meest actuele bruto 
vloeroppervlakte van de (school)gebouwen. De bruto vloeroppervlakte is een gegeven dat 
wordt bepaald aan de hand van deel E, de meetinstructie voor het vaststellen van de bruto 
vloeroppervlakte van schoolgebouwen. 
Bij het vaststellen van de capaciteit kan vastgesteld worden dat als gevolg van de indeling 
van het schoolgebouw de vastgestelde capaciteit niet volledig geschikt is voor medegebruik 
(bijv. een gangenschool). Het schoolgebouw is dan ‘overgedimensioneerd’ als gevolg van een 
onevenwichtige indeling van het schoolgebouw. Op dat moment kan het bevoegd gezag het 
college vragen om de capaciteit lager vast te stellen. Het college neemt over dit verzoek een 
besluit. Besluit het college aan het verzoek van het bevoegd gezag te voldoen, dan registreert 
het college zowel de totale bruto vloeroppervlakte van het schoolgebouw en de bruto 
vloeroppervlakte die geschikt is als op minder onderwijscapaciteit. Op het moment dat het 
college een aanvraag voor het bekostigen van uitbreiding van het schoolgebouw ontvangt 
stelt het college vast of het mogelijk is de gevraagde uitbreiding geheel of gedeeltelijk 
inpandig te realiseren waardoor de ‘overdimensionering’ van het schoolgebouw wordt 
verminderd. 
 
A.1.2 en A.1.3 Dislocaties 
Als de school is gehuisvest in meerdere gebouwen wordt gesproken van huisvesting in een 
hoofdgebouw en een of meer dislocaties. Daalt het aantal leerlingen zodanig dat het gebruik 
van een van de locaties kan worden beëindigd, dan is het in eerste instantie aan het bevoegd 
gezag een besluit te nemen over de locatie die buiten gebruik wordt gesteld en wordt 
overgedragen aan het college, tenzij een van de locaties een gebouw is waarvoor het college 
een huurvergoeding betaalt. Een schoolgebouw waarvoor het college een huurvergoeding 
betaalt wordt als eerste buiten gebruik gesteld. Als het college van mening is dat het buiten 
gebruik stellen van een ander schoolgebouw de voorkeur heeft, dan vindt overleg plaats 
tussen het bevoegd gezag en het college. 
 
A.1.4 Terrein  
De terreinoppervlakte waarop het schoolgebouw staat is gelijk aan de grootte van het 
perceel zoals dit bij het Kadaster is vastgelegd. Het kan voorkomen dat de kadastrale 
perceelgrenzen niet overeenkomen met de grenzen van het schoolterrein. Oorzaak is vaak 
dat de terreinoppervlakte van het openbaar groen en eventueel andere openbare gebouwen 
samen met het schoolterrein als een geheel is geregistreerd. In die situatie wordt voor het 
schoolgebouw het met overheidsmiddelen bekostigde deel van de terreinoppervlakte 
vastgelegd. 
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A.1.5 Inventaris  
Het vaststellen van het aantal leerlingen waarvoor eerste inrichting is bekostigd is 
noodzakelijk voor het beoordelen van een aanvraag voor het bekostigen uitbreiding van 
eerste inrichting. Evenals geldt voor het schoolgebouw is de uitbreiding van de eerste 
inrichting gekoppeld aan de uitbreiding met het aantal m2 bruto vloeroppervlakte. 
Uitgangspunt is dat op [datum (bijvoorbeeld 1 januari 2015)] de eerste inrichting is 
bekostigd waarop het bevoegd gezag tot die datum aanspraak maakte. 
 
A.1.6 Lokalen bewegingsonderwijs  
Het vaststellen van de capaciteit van het lokaal bewegingsonderwijs is van belang om te 
kunnen vaststellen of het aantal klokuren voor een school voor basisonderwijs[, een speciale 
school voor basisonderwijs en een school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs, of het 
aantal lesuren voor een school voor voortgezet] kan worden ingeroosterd. 
 
A.1.6.2 Terrein 
De terreinoppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs is gelijk aan de grootte van het 
perceel zoals dit bij het Kadaster is vastgelegd. Of de terreinoppervlakte van het lokaal 
bewegingsonderwijs afzonderlijk wordt geregistreerd is afhankelijk van de ligging van het 
lokaal bewegingsonderwijs. Als het lokaal bewegingsonderwijs: 
- inpandig in het schoolgebouw is gerealiseerd maakt het onderdeel uit van de 

terreinoppervlakte van het schoolgebouw;  
- als aanbouw van het schoolgebouw, of als afzonderlijk gebouw is gerealiseerd op het 

terrein van het bevoegd gezag wordt het afzonderlijk geregistreerd; 
- ligt op een afzonderlijk terrein wordt het afzonderlijk geregistreerd; 
- [onderdeel uitmaakt van een school voor voortgezet onderwijs en ligt op hetzelfde terrein 

als het schoolgebouw, dan wordt het niet afzonderlijk geregistreerd.] 
 
A.1.6.3 Inventaris 
De eerste inrichting van het lokaal bewegingsonderwijs die bekostigd is wordt geacht 
voldoende te zijn om te voldoen aan de gesteld eisen van het bewegingsonderwijs. 
 
Deel B – Vaststellen ruimtebehoefte 
 
Voor het vaststellen van de ruimtebehoefte is bepalend het aantal leerlingen dat op de 
teldatum 1 oktober voorafgaande aan het indienen van de aanvraag op de school aanwezig 
is. Op basis van het aantal leerlingen wordt de bruto vloeroppervlakte (= ruimtebehoefte) 
vastgesteld. Op basis van de uitkomst van de leerlingenprognose wordt vastgesteld voor 
welke periode deze ruimtebehoefte noodzakelijk is.  
 
B.1 Lesgebouwen 
De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en een school 
voor voortgezet onderwijs] wordt gebaseerd op het aantal leerlingen vermenigvuldigd met een 
m2 bruto vloeroppervlakte per leerling. [Een school voor voortgezet onderwijs maakt 
daarnaast aanspraak op een vaste voet, die afhankelijk is van: 
- de aard van de vestiging, te weten een hoofd- of een nevenvestiging met 
spreidingsnoodzaak, en 
- de leerweg van de school voor vmbo of praktijkschool.] 
 
B.1.1 School voor basisonderwijs  
De ruimtebehoefte van de school voor basisonderwijs is opgebouwd uit de 
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basisruimtebehoefte en de aanvullende ruimtebehoefte. De basisruimtebehoefte bestaat uit 
de vaste voet (200 m2) en de som van het aantal ongewogen leerlingen dat op de school voor 
basisonderwijs is ingeschreven vermenigvuldigd met 5,03 m2 per leerling. Op aanvullende 
ruimtebehoefte bestaat aanspraak als op de school ‘gewichtenleerlingen’ staan 
ingeschreven. De aanvullende ruimtebehoefte is afhankelijk van de ‘gewichtensom’. De som 
van de basisruimtebehoefte en de aanvullende ruimtebehoefte is de totale ruimtebehoefte. 
Onderdeel hiervan is een speellokaal.52 
  
[B.1.2 Speciale school voor basisonderwijs  
De basisruimtebehoefte bestaat uit een vaste voet (250 m2) en de som van het aantal leerlingen 
dat op de speciale school voor basisonderwijs is ingeschreven, vermenigvuldigd met 7,35 m2 per 
leerling. Heeft de speciale school voor basisonderwijs aanspraak op een speellokaal, dan wordt 
de ruimtebehoefte verhoogd met 90 m2.] 
 
[B.1.3 School voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
De ruimtebehoefte van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bestaat 
uit een vaste voet en de som van het aantal leerlingen dat op de school is ingeschreven 
vermenigvuldigd met een m2 bruto vloeroppervlakte per leerling. Zowel de vaste voet als de m2 
bruto vloeroppervlakte per leerling zijn afhankelijk van de onderwijssoort. Bij het vaststellen 
van de ruimtebehoefte wordt onderscheid gemaakt in een: 
–   school voor speciaal onderwijs (so); 
–   school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso); 
–   school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso); 
–   school voor speciaal onderwijs met een of meer afdelingen, en 
–   school voor voortgezet speciaal onderwijs met een of meer afdelingen. 
 
De ruimtebehoefte bij een school een school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op eenmaal de vaste voet, verhoogd met de uitkomst van de afzonderlijk berekende 
bruto vloeroppervlakte voor het aantal leerlingen van de so- en de vso-component en van de 
afdelingen. Is sprake van een of meer afdelingen, dan wordt het aantal leerlingen van een of 
meer afdelingen bij het aantal leerlingen van de so-component opgeteld. 
 
Heeft de school voor speciaal onderwijs aanspraak op een speellokaal, dan wordt de 
ruimtebehoefte verhoogd met 90 m2.] 
 
[B.1.4 School voor voortgezet onderwijs 
Een school voor voortgezet onderwijs kent uitsluitend de basisruimtebehoefte. De 
basisruimtebehoefte bestaat uit een vaste voet, vermeerderd met de som van het aantal 
leerlingen vermenigvuldigd met de m2 bruto vloeroppervlakte per leerling, die geldt voor de 
onderwijsrichting waarop de leerling staat ingeschreven. De vaste voet wordt toegekend voor 
de hoofdvestiging van de school voor voortgezet onderwijs en de nevenvestiging met 
spreidingsnoodzaak. Daarnaast wordt een vaste voet toegekend voor de afzonderlijke 
leerwegen in het vmbo. Of sprake is van een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak wordt 
vastgesteld op basis van de door de minister van OCW aan het bevoegd gezag afgegeven 
beschikking.  
 
Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) of de gemengde leerweg kan de school voor 
voortgezet onderwijs uitsluitend aanbieden in relatie met de beroepsgerichte leerweg van een 
bepaalde afdeling of sector en kan uitsluitend worden aangeboden als de minister van OCW 

                                                 
52 Op 22 september is deze laatste volzin toegevoegd. 
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hiervoor toestemming heeft verleend. De school voor voortgezet onderwijs beschikt dan over de 
betreffende licenties.] 
 
B.2 Lokalen bewegingsonderwijs 
De ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs is afhankelijk van het totaal aantal 
klokuren of lesuren dat in het lokaal bewegingsonderwijs is ingeroosterd. De ruimtebehoefte van 
de school voor basisonderwijs[, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs] is afhankelijk van het aantal gymgroepen. Het aantal gymgroepen 
voor de school voor basisonderwijs is afhankelijk van het aantal formatieplaatsen. Om het aantal 
formatieplaatsen te bepalen wordt de splitsingstabel gehanteerd die het college hanteert bij het 
vaststellen van de materiele vergoeding. Beschikt de school voor basisonderwijs[, speciale school 
voor basisonderwijs, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs] niet over een 
speellokaal, dan bestaat aanspraak op gebruik van een lokaal bewegingsonderwijs door de 
leerlingen in de leeftijd van 4 en 5 jaar. Hierop bestaat geen aanspraak als de school voor 
basisonderwijs binnen de genormeerde bruto vloeroppervlakte geen speellokaal heeft 
gerealiseerd. 
 
Deel C – Vaststellen aanvullende ruimtebehoefte 
 
De aanvullende ruimtebehoefte wordt in de volgende stappen vastgesteld: 
- stap 1 vastgestelde capaciteit (deel A) 
- stap 2 vastgestelde ruimtebehoefte (deel B) 
- stap 3 vaststellen aanvullende ruimtebehoefte = saldo capaciteit – vastgestelde 

ruimtebehoefte 

- stap 4 vaststellen of saldo van stap 3 gelijk of groter is dan de drempelwaarde53 
- stap 5 is de uitkomst van stap 4: 

- lager dan de drempelwaarde, dan bestaat geen aanspraak op bekostigen 
voorziening, 

- gelijk of groter dan de drempelwaarde, dan bestaat aanspraak op het 
bekostigen van een voorziening op basis van de uitkomst van stap 3. 

 
Een school voor basisonderwijs maakt geen aanspraak op extra bruto vloeroppervlakte 
voor een speellokaal, omdat deze bruto vloeroppervlakte is geïntegreerd in de vaste voet en 
bruto vloeroppervlakte per leerling. Heeft de school voor basisonderwijs binnen de 
genormeerde bruto vloeroppervlakte geen speellokaal gerealiseerd dan bestaat geen 
aanspraak op gebruik van een lokaal bewegingsonderwijs door de groepen 1 en 2 wegens 
het ontbreken van een speellokaal. In deze situatie kan de school voor basisonderwijs een 
lokaal bewegingsonderwijs door de groepen 1 en 2 alleen gebruiken als het college hiervoor 
toestemming verleend, binnen het lokaal bewegingsonderwijs de noodzakelijke capaciteit 
beschikbaar is en het bevoegd gezag bereid is een huurvergoeding te betalen. [Een speciale 
school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs maken aanspraak op extra 
bruto vloeroppervlakte voor een speellokaal als deze scholen worden bezocht door leerlingen 

                                                 
53

 Drempelwaarde: 
- 55 m2 bruto vloeroppervlakte voor een permanente voorziening school voor basisonderwijs;  
- 50 m2 bruto vloeroppervlakte voor een permanente voorziening speciale school voor 
basisonderwijs of voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs; 
- 40 m2 bruto vloeroppervlakte voor een tijdelijke voorziening voor een school voor 
basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs, en 
- 10% van de bestaande capaciteit met een minimum van 100 m2 voor een school voor 
voortgezet onderwijs. 
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in de leeftijd tot zes jaar.]  
 
Bij een aanvraag voor het bekostigen van de voorziening onderwijshuisvesting uitbreiding 
wordt vastgesteld of gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de capaciteit van het 
schoolgebouw lager vast te stellen dan de feitelijke bruto vloeroppervlakte van het 
schoolgebouw (zie toelichting deel A). Heeft deze situatie zich voorgedaan, dan wordt in de 
berekening voor het vaststellen van het aantal m2 uitbreiding van het schoolgebouw 
bekeken of het verschil tussen de feitelijk aanwezige capaciteit en de geregistreerde 
capaciteit kan worden opgeheven resp. verminderd. Doet deze situatie zich voor, dan geldt 
als uitgangspunt voor het ontwerpen van een bouwplan dat de toegekende uitbreiding in 
eerste instantie moet leiden tot het verminderen van de zgn. verschiloppervlakte. Dit kan 
leiden tot het toekennen van een interne aanpassing of beperkte uitbreiding in combinatie 
met een interne aanpassing van het schoolgebouw. De definitieve keuze is afhankelijk van 
de investeringskosten die moeten blijken uit een vergelijking tussen de investeringskosten 
van uitsluitend de aanpassing en de investeringskosten van een combinatie van aanpassing 
met een eventuele (beperkte) uitbreiding. Op het moment dat wordt vastgesteld dat de 
investeringskosten van de aanpassing hoger zijn dan de investeringskosten van een 
(beperkte) uitbreiding van het gebouw kan worden besloten het gebouw uit te breiden.  
 
[In het voortgezet onderwijs bestaat pas aanspraak op bekostiging van de voorziening 
uitbreiding van het schoolgebouw als de gevraagde ruimtebehoefte minimaal tien procent 
hoger is dan de bruto vloeroppervlakte van de bestaande capaciteit. De wijze waarop de 
ruimtebehoefte wordt vastgesteld is afhankelijk van de onderwijssoort. Bij het toekennen van 
de voorziening uitbreiding wordt onderscheid gemaakt in de ‘voor blijvend’ en de ‘voor tijdelijk 
gebruik bestemde voorziening’. Wordt toegekend: 
- de voor blijvend gebruik bestemde voorziening, dan wordt toegekend de totaal berekende 

aanvullende ruimtebehoefte, er wordt dus geen rekening gehouden met de drempel van 
10%; 

- de voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening, dan wordt toegekend het aantal m2 dat de 
10% overschrijdt, de aanvullende ruimtebehoefte tot 10% moet het schoolbestuur binnen 

de bestaande capaciteit opvangen
54

.] 
 

C.1 en C.2 Voor blijvend en tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen  
Bij het toekennen van ruimtebehoefte wordt onderscheid gemaakt in voor tijdelijk gebruik 
bestemde voorzieningen en voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen. De keuze tussen 
voor tijdelijk of permanent is afhankelijk van de verwachte periode dat de voorziening 
noodzakelijk is. Bij een periode van: 
- korter dan 4 jaar, dan in principe geen toekenning; 
- 4 jaar tot 15 jaar, dan toekennen van voor tijdelijk gebruik bestemde 

huisvesting; 
- langer dan 15 jaar, dan toekennen van voor blijvend gebruik bestemde 

huisvesting. 
 
C.3 Overige voor blijvend gebruik of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen 
De mogelijkheid van ingebruikneming is afhankelijk van de vastgestelde ruimtebehoefte in 
relatie tot de capaciteit van het schoolgebouw. Afhankelijk van de benodigde capaciteit kan 
een gebouw volledig dan wel gedeeltelijk in gebruik worden gegeven. 
 
De mogelijkheid van medegebruik is afhankelijk van de vastgestelde leegstand in het 

                                                 
54 LJN BW5954, Raad van State, 201107376/1/A2. 
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schoolgebouw en in relatie tot de vastgestelde ruimtebehoefte en de afstand tussen de 
hoofdvestiging en de vestiging waar het medegebruik kan worden gerealiseerd. 
 
De omvang van het terrein heeft betrekking op zowel de ondergrond van het schoolgebouw 
als het aangrenzende speelterrein. De minimaal noodzakelijke oppervlakte voor een school 
voor basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs 
of school voor voortgezet speciaal onderwijs] is opgenomen in deel D. Tot het terrein behoren 
niet de eventueel noodzakelijke parkeerplaatsen, of de ruimte voor een kiss-en-ride-strook.  
 
De omvang van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket of de uitbreiding is gekoppeld 
aan de voorziening nieuwbouw of uitbreiding. Wordt een van deze voorzieningen 
toegekend, of een alternatief (bijv. ingebruikgeving, medegebruik), dan ontstaat aanspraak 
op bekostiging van deze voorziening. 
 
C.4 Lokalen bewegingsonderwijs 
De bepalingen rond de verschillende voorzieningen huisvesting onderwijs die betrekking 
hebben op het lokaal bewegingsonderwijs zijn gelijk aan de bepalingen die van toepassing 
zijn op het toekennen van voorzieningen voor schoolgebouwen.  
 
Deel D – Minimumnormen bij het realiseren van nieuwe voorzieningen  
 
In de verordening zijn uitsluitend minimumnormen opgenomen. Het is aan het bevoegd 
gezag om de ruimten en indeling van het schoolgebouw te bepalen. Daarbij moet het 
bevoegd gezag wel voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering 
 
Algemeen 
Artikel 102, derde lid, van de WPO[, artikel 100, derde lid, van de WEC en artikel 76m, derde 
lid, van de WVO] verplichten de gemeenteraad normen vast te stellen voor het bekostigen 
van de voorzieningen huisvesting onderwijs die worden toegekend. Bijlage IV is de 
uitwerking van deze artikelen en deze bijlage heeft een relatie met artikel 4 van de 
verordening, waarin is opgenomen welke voorzieningen worden bekostigd op basis van 
normbedragen  
 
Naast het bekostigen van de genoemde voorzieningen onderwijshuisvesting is de gemeente 
verantwoordelijk voor het bekostigen van de onroerend zaak belasting (artikel 133 van de 
WPO[, artikel 127 van de WEC en artikel 96c.1 van de WVO]). Het bedrag dat de gemeente 
voor de OZB moet bekostigen is gelijk aan het bedrag van de opgelegde aanslag. 
 
Deel A – Indexering 
 

De normbedragen moeten jaarlijks worden aangepast aan het dan geldende prijspeil. Met 
het bijstellen aan de hand van een indexcijfer wordt het normbedrag op een actueel 

prijspeil gebracht. De verordening hanteert het MEV-prijsindexcijfer dat jaarlijks, gelijktijdig 
met de miljoenennota, wordt gepubliceerd. Het vaststellen van de nieuwe normbedragen is 
door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college (artikel 32 van de verordening).  
 
Deel B – Normbedragen 
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Vergoeding voorbereidingskrediet 
In de artikelen 3, 4, 7 en 1355 van de verordening is de mogelijkheid opgenomen om een 
voorbereidingskrediet aan te vragen en toe te kennen. Het voorbereidingskrediet wordt 
gebaseerd op een [percentage] van het normbedrag zoals opgenomen in deze bijlage, of op 
[percentage] van het geraamde bedrag van de feitelijke kosten. Nadat het definitieve 
bedrag van de bekostiging is vastgesteld wordt bij het beschikbaar stellen van de 
vergoeding het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet in mindering gebracht op het 
bedrag van de vastgestelde bekostiging.  
 
A en B. Nieuwbouw en uitbreiding met permanente bouwaard 
De opgenomen normbedragen omvatten alle bijkomende kosten, zoals eventuele kosten 
voor fundering, aansluitkosten, terreininrichting en dergelijke en zijn incl. BTW. 
De hoogte van de normvergoeding is voor: 
- een school voor basisonderwijs[, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor 

speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] opgebouwd uit een: 
1) startbedrag, inclusief een aantal m2 bruto vloeroppervlakte en 
2) bedrag per m2 bruto vloeroppervlakte[, welk bedrag voor een school voor speciaal 

onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs afhankelijk is van de onderwijssector]. 
- een school voor voortgezet onderwijs opgebouwd uit een: 

1) vaste voet (hoofdvestiging en nevenvestiging met spreidingsnoodzaak) 
2) bedrag per m2 bruto vloeroppervlakte, afhankelijk van de toegekende bruto 

vloeroppervlakte en toegekende ruimtesoort (lokaal specifiek en sectie specifiek). 
 
De normvergoeding ‘uitbreiding’ voor een school voor voortgezet onderwijs wordt als volgt 
vastgesteld: 
a. per ruimtesoort bepalen het verschil tussen bestaande capaciteit bruto vloeroppervlakte en 

toegekende uitbreiding bruto vloeroppervlakte; 
b. per ruimtesoort berekenen de vergoeding op basis van het onder a vastgestelde verschil in 

capaciteit, en 
c. vaststellen de hoogte van de vergoeding. 
Deze berekening is noodzakelijk omdat een uitbreiding van een school voor voortgezet 
onderwijs enerzijds bestaande ruimten in het schoolgebouw moeten worden uitgebreid en 
anderzijds mogelijk bestaande ruimten in bruto vloeroppervlakte kunnen worden 
teruggebracht. 
 
Naast de genoemde normbedragen voor de stichtingskosten kunnen, afhankelijk van de toe 
te kennen voorziening, aanvullende vergoedingen worden toegekend voor bijv. fundering, 
inrichting van het terrein, het realiseren van een speellokaal en sloopkosten. Kosten voor de 
verwerving van een terrein zijn niet opgenomen, aangezien deze kosten afhankelijk van de 
ligging sterk kunnen variëren. 
 
A.2 Kosten voor terreinen 
De gemeente moet de grond bouw- en woonrijp opleveren. Dit betekent dat alle kosten die 
verband houden met het bouw- en woonrijp maken (aankoop, aanleggen riolering, 
schoongrond verklaring, bestrating et cetera) voor rekening van de gemeente komen 
 
C. Tijdelijke voorziening 

                                                 
55 Op 22 september is een foute verwijzing hersteld, hiervoor werd verwezen naar artikel 15 i.p.v. 
artikel 13. 



 

74 

 

Een tijdelijk gebouw kan worden gerealiseerd in de vorm van nieuwbouw, of door middel 
van huur van een tijdelijke voorziening of bestaande huisvesting (een tijdelijke 
accommodatie kan ook betrekking hebben op een semipermanent gebouw). De keuze 
tussen aankoop en huur van tijdelijke huisvesting is afhankelijk van aspecten als de 
verwachte gebruiksduur, verwerving van eigendom en multifunctioneel gebruik. Tijdelijke 
lokalen kunnen noodzakelijk zijn: 
- als eerste voorziening (nieuwbouw); 
- voor het uitbreiden van een permanent hoofdgebouw, en 
- voor het uitbreiden van een bestaande accommodatie. 
 
De keuze tussen huur of koop van tijdelijke huisvesting in plaats van het realiseren van 
permanente huisvesting wordt gebaseerd op de uitkomst van een vergelijking tussen de 
kosten van: 
- tijdelijke huisvesting in relatie tot de kosten van een permanente voorziening, en 
- aankoop van tijdelijke huisvesting in relatie met de kosten van huur van tijdelijke 

huisvesting, 
waarbij in beide vergelijkingen rekening moet worden gehouden met de kosten van het 
plaatsen en het in de toekomst verwijderen van de te huren resp. aan te kopen lokalen. 

 

Afhankelijk van de uitkomst van de berekening kan de conclusie zijn dat gelet op de: 

- kosten van de tijdelijke huisvesting in vergelijking met de kosten van de permanente 
huisvesting alsnog bekostiging voor permanente bouw wordt toegekend (dit speelt vooral 
als de tijdelijke huisvesting naar verwachting voor lange termijn noodzakelijk is); 

- korte periode waarvoor de voorziening noodzakelijk is een huurvergoeding wordt 

toegekend, of 

- periode waarvoor de voorziening noodzakelijk is, wordt overgegaan tot koop van een 
tijdelijk gebouw omdat dit goedkoper is dan huur. 
 
D. Eerste inrichting 
De vergoeding voor de eerste inrichting van een school voor basisonderwijs[, een speciale 
school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs] 
bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per m2. [Bij een school voor speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs wordt zowel bij het basisbedrag als het bedrag per m2 
onderscheid gemaakt naar onderwijssoort.] 
 
[Voor het voortgezet onderwijs wordt bij (vervangende) nieuwbouw het bedrag van de 
bekostiging eerste inrichting waarop de school voor voortgezet onderwijs aanspraak maakt op 
gelijke wijze berekend als de berekening van vergoeding bouwkosten (vervangende) 
nieuwbouw. Aanvullende bekostiging eerste inrichting leer- en hulpmiddelen is niet in alle 

gevallen noodzakelijk: 
- als een school goedkope ruimte (bijv. algemene ruimte) moet ombouwen voor dure 

ruimte (bijv. werkplaats of specifieke ruimte) wordt het verschil in inventariskosten 
gecompenseerd; 

- als een school een werkplaats of specifieke ruimte ombouwt tot algemene ruimte 
ontstaat de omgekeerde situatie, in principe wordt de school gekort op het bedrag voor 
inventaris. Als deze situatie zich voordoet wordt vastgesteld dat de school een hoger bedrag 
aan bekostiging heeft ontvangen dan waarop het volgens de verordening aanspraak 
maakt. Dit verschil wordt geregistreerd.] 

 
E. Lokalen bewegingsonderwijs 
De normbedragen voor de lokalen bewegingsonderwijs zijn onderverdeeld in bedragen 
voor: 
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- nieuwbouw; 
- uitbreiding, en 
- eerste inrichting met onderwijsleerpakket/meubilair. 
 
[Daarnaast hebben de scholen voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs voor 
LG- en MG-leerlingen aanspraak op een aanvullende bekostiging voor het vergroten van de 
entree en de was- en kleedruimte als deze lokalen bewegingsonderwijs niet toegankelijk zijn.] 
 
F. Vergoeding feitelijke kosten 
Voor het vaststellen van de vergoeding op basis van de feitelijke kosten wordt onderscheid 
gemaakt in de voorzieningen genoemd in artikel 2, onder a, en de voorzieningen genoemd in 
artikel 2, onder b en c. In de kostenbegroting van de eerstgenoemde voorzieningen zijn 
opgenomen de kosten van de architect en het bouwkundig toezicht. Deze kosten maken geen 
onderdeel uit van de ontvangen offertes voor het herstel als gevolg van een constructiefout of 
andere schade. Ook bij het vaststellen van deze niet genormeerde kosten moet rekening worden 

gehouden met de kosten van technische advisering.
56

 
 
[G. Huur sportvelden 
Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van het college voor het 
gebruik van een sportveld. Op deze vergoeding bestaat uitsluitend aanspraak als het sportveld niet is 
gerealiseerd met gemeentelijke middelen. De huurvergoeding is een vergoeding in de 
investeringskosten. Naast de vergoeding voor de investeringskosten die voor rekening van de 
gemeente komt kan de verhuurder aan de school voor voortgezet onderwijs in rekening brengen een 
vergoeding voor de exploitatiekosten. De hoogte van de exploitatiekosten wordt vastgesteld door 
degene die het sportveld beschikbaar stelt en deze kosten komen volledig voor rekening van het 
bevoegd gezag.  
 
De gemeentelijke vergoeding is gebaseerd op de periode van 8 weken en wordt alleen 
vermenigvuldigd met het aantal lesuren dat de school voor voortgezet onderwijs van het sportveld 
gebruik maakt.] 

 

                                                 
56 BD3606 Raad van State, 200705694/1. 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
e
 Bestuursrapportage 2014 

(periode januari - augustus)  

Servicepunt71 
 

 

 

 

   

  
  

 Auteur: Servicepunt71 

  Tweelingstraat 4 

  Postbus 171 / 2300AD / Leiden 

 Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2014 

 Aantal pag’s: 41 

 Datum: donderdag 9 oktober 2014 

 Versie: 2e Bestuursrapportage 8maands 2014 v04.docx 



 

- 1 - 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

1. BESTUURS- EN MANAGEMENTSAMENVATTING ................................................................................................... 2 

2. INLEIDING EN LEESWIJZER ..................................................................................................................................... 4 

3. ACTUELE ONTWIKKELINGEN .................................................................................................................................. 5 

3.1 Reguliere Dienstverlening ................................................................................................................................... 5 

3.2 Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering .................................................................................................. 5 

3.3 Bestuurlijke indicatoren ...................................................................................................................................... 8 

4. RAPPORTAGE PROGRAMMAPLAN ....................................................................................................................... 11 

4.1 Programma 1 – Informatie- & Communicatietechnologie (ICT) ......................................................................... 11 

4.2 Programma 2 – Inkoop ..................................................................................................................................... 13 

4.3 Programma 3 – Financiën ................................................................................................................................ 15 

4.4 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) ................................................................................... 17 

4.5 Programma 5 – Juridische Zaken ..................................................................................................................... 19 

4.6 Programma 6 – Facilitaire Zaken ...................................................................................................................... 21 

4.7 Programma 7 – Directie, interne bedrijfsvoering en control .............................................................................. 23 

4.8 Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien ..................................................................................................... 26 

5. PARAGRAFEN .......................................................................................................................................................... 27 

5.1 Weerstandsvermogen ...................................................................................................................................... 27 

5.2 Financiering ...................................................................................................................................................... 30 

5.3 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................. 31 

6. BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE ...................................................................................................... 36 

6.1 Ontwikkeling van de baten en lasten per programma ....................................................................................... 36 

6.2 Ontwikkeling van de baten en lasten per kostencategorie ................................................................................ 37 

6.3 Wijzigingsvoorstellen ........................................................................................................................................ 37 

6.4 Bijdrage deelnemers ......................................................................................................................................... 39 

6.5 Reserves en voorzieningen .............................................................................................................................. 40 



 

- 2 - 
 

1. BESTUURS- EN MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

In het derde jaar van haar bestaan ontwikkelt Servicepunt71 zich samen met de 4 gemeenten verder tot een 

professioneel shared service center voor bedrijfsvoering, terwijl tevens de reguliere dienstverlening wordt 

gecontinueerd. De opbouw van de organisatie ligt op koers, echter de invulling van randvoorwaarden en condities om 

de beoogde meerjarige kwalitatieve en financiële doelstellingen eind 2015 te realiseren vraagt in 2014 – 2015 nog de 

nodige aandacht: er zijn nog majeure veranderopgaven en veranderingen voor de 5 organisaties (4 gemeenten en 

Servicepunt71) om gezamenlijk te realiseren. 

 

De Stip geeft duidelijke richting 

De 5 organisaties werken in 2014 verder aan de gezamenlijk opgestelde ‘Stip aan de horizon’, een ideaalbeeld over 

hoe de (gezamenlijke) bedrijfsvoering er eind 2015 uit ziet en hoe we daarin samenwerken. De ambitie voor 2015 is een 

‘Gewoon Goed Servicepunt71’. Een voorspelbare dienstverlener die goede producten en diensten levert. De Stip geeft 

hiermee in belangrijke mate richting aan de doorontwikkeling. In 2014 is de beweging ingezet van input naar output 

gestuurde en gefinancierde dienstverlening om daarmee de gemeenten en Servicepunt71 in staat te stellen beter te 

kunnen sturen op kosten en kwaliteit.  

 

Implementatie doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering 

Om het shared-serviceconcept daadwerkelijk door te voeren binnen gemeenten en Servicepunt71 is onder regie van 

het BVO door gezamenlijke inspanning van medewerkers van gemeenten en Servicepunt71 en van het 

programmateam in de afgelopen periode een stevige stap gezet van planvorming naar daadwerkelijk doen. Op 19 

februari 2014 heeft het Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO) de nieuwe zakelijkere werkwijze bekrachtigd door 

leveringscontracten en een nieuwe producten- en dienstencatalogus (PDC) vast te stellen en te werken met een 

aangescherpte concept dienstverleningsovereenkomst (DVO). Uit de evaluatie van het demandmanagementproces 

blijken een aantal aandachtspunten die worden betrokken in het opstellen van de cyclus voor de leveringscontracten 

2015. Dit heeft onder andere betrekking op de behoefte aan eenvoud in het model, het afstemmen van verwachtingen 

over kwaliteit van dienstverlening, het inbrengen van klantspecifieke elementen in gestandaardiseerde processen en 

producten en blijvende aandacht voor de dialoog in de opdrachtgevers- opdrachtnemersrelatie. De uitkomsten van de 

eerste en tweede contractrapportage over de leveringscontracten 2014 geven inzicht in knelpunten en mogelijkheden 

tot bijstellingen voor het resterende deel van 2014.  

 

De implementatiekracht van de vijf organisaties blijft achter bij de ontwikkel- en besluitkracht van de vijf organisaties. Dit 

heeft o.a. geleid tot het opstellen en afstemmen van een meer haalbare uitvoeringsagenda 2014.  

Het BVO geeft daarnaast vervolg aan de gezamenlijke veranderopgaven die eerder zijn benoemd en van 

oplossingsrichtingen zijn voorzien, gericht op het creëren van randvoorwaarden en condities die nodig zijn om het 

shared service-concept in de 5 organisaties succesvol te laten zijn.  Een van de opgaven is het adequaat omgaan met 

de spanning tussen de te realiseren efficiency-taakstelling via standaardisatie enerzijds en de wens om meer 

klantspecifieke dienstverlening te leveren anderzijds. Realisatie van de veranderopgaven is nodig om de Stip 2015 en 

de opgedragen taakstellingen te realiseren (meer kwaliteit, minder kosten, minder kwetsbaarheid). 

 

Doorontwikkeling Servicepunt71-organisatie 

De service-eenheden werken in 2014 aan de prestatieafspraken zoals ze zijn opgenomen in de begroting 2014, aan de 

producten die zijn afgesproken in de leveringscontracten 2014, aan doorontwikkeling van bedrijfsvoeringsprocessen en 

aan de kwalitatieve en financiële taakstellingen die in het bedrijfsplan zijn opgenomen. Op onderdelen kantelt het 

http://virtueel.servicepunt71.nl/besluiten-en-documenten/producten-en-dienstencatalogus-pdc/
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inrichtingsprincipe van taak- naar procesgericht werken en de informatisering speelt als gevolg van digitaal werken een 

steeds grotere rol.  

De taakstelling m.b.t. formatiereductie, de verhoging van de kwaliteit van dienstverlening (‘de lat is hoger gelegd’) en de 

verdere professionalisering van organisatie en personeel, leveren een fors mobiliteitsvraagstuk op. Aard en omvang van 

dit vraagstuk worden steeds concreter omdat Servicepunt71  organisatie- en personeelsplannen heeft  opgesteld en 

een strategische personeelsplanning heeft uitgevoerd. Hieruit volgen tientallen noodzakelijke mobiliteitstrajecten. Voor 

de financiering van deze trajecten is de reserve Mobiliteit beschikbaar. De financiële omvang van deze reserve zal gelet 

op het aantal trajecten te beperkt zijn. Met gemeenten wordt gezocht naar oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk en 

de eventuele financiering hiervan.  

 

Het realiseren van een ‘gewoon goed Servicepunt71’ vraagt veel van management, medewerkers en cultuur. Daarom 

investeert Servicepunt71 in een passend cultuur- en professionaliseringstraject (met kernwaarden ‘eigenaarschap, 

vakmanschap, zakelijkheid’) en in de ontwikkeling van medewerkers, gericht op wendbaarheid van de organisatie en 

gericht op de talenten en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

 

Uitbreiding dienstverlening 

In de omgeving zijn ontwikkelingen gaande die uitbreiding van dienstverlening tot gevolg kunnen hebben (bijvoorbeeld 

de 3 decentralisaties in het sociale domein, bestuurlijke oriëntatie op samenwerking in de regio, verkenningen naar 

inbreng van andere activiteiten in Servicepunt71). Deze externe- en interne ontwikkelingen bieden mogelijkheden en 

kansen voor Servicepunt71. Om te bepalen wat deze ontwikkelingen kunnen betekenen, c.q. welke condities en 

randvoorwaarden te verkennen zijn om als Servicepunt71 adequaat te kunnen inspelen op deze en verdere 

ontwikkelingen en wat de scope van de dienstverlening van Servicepunt71 zou moeten zijn (eventuele uitbreiding van 

dienstverlening), heeft het Dagelijks Bestuur een visie op en afwegingskader voor mogelijke uitbreiding van 

dienstverlening van Servicepunt71 vastgesteld. Het meest concreet zijn momenteel de businesscase Intensivering 

Samenwerking Informatievoorziening voor de Leidse regio (ISIV), waarin de ICT governance wordt geëvalueerd en 

waar nodig verbeterd en het project 3D’s Jeugdzorg, waarvan Servicepunt71 de opdracht heeft gekregen van het 

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda om voor de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland het technisch 

opdrachtgeverschap (de beheerorganisatie) uit te (laten)werken en hiervoor de benodigde voorbereidingen te treffen 

zodat e.e.a. op 1 januari 2015 kan starten. 

 

Ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2014 

Deze tweede bestuursrapportage heeft betrekking op de begroting 2014, die in mei 2013 als ontwerp-begroting is 

vastgesteld. Sinds dat moment is reeds besloten tot een aantal (technische) wijzigingen van de begroting 2014, o.a. 

naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2014. Overige voorstellen tot wijziging zijn in deze rapportage 

opgenomen en toegelicht. Het gaat onder andere om aanvullende dienstverlening (o.a. op het gebied van 

3D’s/Jeugdzorg), het in de begroting opnemen van meerwerk, en overige technische wijzigingen. Om de effecten 

hiervan transparant inzichtelijk te maken zijn deze al in de verschillende tabellen in deze rapportage verwerkt. 

De prognoses leidden op verschillende programma’s tot financiële afwijkingen. Over de hele linie genomen verwacht 

Servicepunt71 met de nodige interne bijsturingen uit te kunnen komen binnen de financiële kaders: in deze rapportage 

is een voordelig resultaat van € 12.000 geprognosticeerd. Er zijn geen afwijkingen die leiden tot voorstellen betreffende 

een verhoging van de reguliere bijdrage van de deelnemers. 
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2. INLEIDING EN LEESWIJZER 

 

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71.  

De rapportage wordt op grond van artikel 7 van de Financiële verordening afgegeven door het Dagelijks Bestuur aan 

het Algemeen Bestuur en betreft de ontwikkelingen in de eerste acht maanden ten opzichte van de begroting 2014. De 

begroting 2014 is op 11 juli 2013 vastgesteld in het algemeen bestuur.  

Indeling Bestuursrapportage 

De Bestuursrapportage bestaat uit een toelichting op de actuele ontwikkelingen, een rapportage op het programmaplan, 

de actualiteit rondom de in de begroting 2014 opgenomen paragrafen en een actueel overzicht van baten en lasten en 

van de financiële positie. 

Actuele ontwikkelingen 

Hoofdstuk 3 betreft de stand van zaken waarin Servicepunt71 zich bevindt na afloop van de eerste acht maanden in het 

huidige begrotingsjaar. Tevens is hierin een overzicht opgenomen van de belangrijkste prestatie-indicatoren, die 

verondersteld worden een bijdrage te leveren aan de meerjarige doelstellingen van Servicepunt71. 

Rapportage Programmaplan 

De rapportage op het programmaplan schetst de stand van zaken van de doelstellingen en de prestaties die in de 

begroting 2014 waren opgenomen, onderscheiden naar de volgende programma’s:  

 Programma 1 – Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 

 Programma 2 – Inkoop 

 Programma 3 – Financiën 

 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) 

 Programma 5 – Juridische Zaken 

 Programma 6 – Facilitaire Zaken 

 Programma 7 – Directie, interne bedrijfsvoering en control 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de algemene dekkingsmiddelen (bijdragen vanuit de gemeenten) en de post 

onvoorzien.  

Bij het betreffende begrotingsprogramma is de actuele begrotingstand weergegeven. Deze bestaat uit de primitieve 

begroting (die in juli 2013 door het algemeen bestuur is vastgesteld), de reeds besloten wijzigingen van de begroting 

2014 en de voorgestelde wijzigingen, die in hoofdstuk 6 worden toegelicht.  

Paragrafen 

In de begroting 2014 staan paragrafen over weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. In deze rapportage 

worden actuele ontwikkelingen geschetst.  

Baten en lasten en financiële positie 

De verwachte financiële afwijkingen zijn in hoofdstuk 6 samengevat en bestaan uit twee onderdelen: de 

beleidsinhoudelijk relevante afwijkingen en de technische afwijkingen. Deze zijn opmaat voor voorstellen aan het 

algemeen bestuur tot wijziging van de begroting. Om het effect zo transparant mogelijk weer te geven zijn de 

wijzigingen reeds weergegeven in de tabellen in dit hoofdstuk.  

In dit hoofdstuk is ook de mutatie van de bijdrage deelnemers en de meerjaren-ontwikkeling van de reserves 

opgenomen. 
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3. ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

3.1 Reguliere Dienstverlening 

 

In november a.s. zal naar verwachting het tweede datacenter voor ICT zijn gerealiseerd. Hierdoor wordt de continuïteit 

en stabiliteit van de ICT-dienstverlening in belangrijke mate verbeterd. De pilot naar nieuwe producten op het gebied 

van mobile devices start in het vierde kwartaal van dit jaar. 

Het proces "Van inkoopbehoefte tot betaling" is bij vier organisaties volledig geïmplementeerd, bij de gemeente 

Zoeterwoude is het project in de pilotfase. In het tweede tertaal is vanuit Inkoop gestart met uitvoering van 

‘Contractregistratie, -beheer en –management’. De registratie van dossiers van aanbestedingen, die sinds 1 januari via 

dit proces zijn aangeboden, is inmiddels compleet. 

Voor alle klantorganisaties is meer grip op de juistheid en volledigheid van de financiële administratie door periodieke 

controles te structuren en in een maandrapportage aan klantorganisaties aan te bieden. Er is gestart met het 

standaardiseren van het proces ‘debiteuren’, de opdrachtverstrekking en uitvoering van incidentele facturen, en het 

proces ‘begrotingswijzigingen’.  

Het regionale mobiliteitscentrum voor de Leidse regio is in mei 2014 van start gegaan (zie www.matchpunt71.nl). In het 

tweede tertaal is, na afronding van de tweede aanbesteding, begonnen met de implementatie van eHRM. Door deze 

vertraging wordt nu verwacht wordt dat eind van het jaar 60% van de geplande digitale processen geïmplementeerd 

zullen zijn.  

Het BVO heeft besloten om structureel te investeren in de doorontwikkeling van het verzekeringsdomein. Niet alleen 

leidt dat tot directe besparingen op verzekeringspremies bij de gemeenten maar nemen naar verwachting ook de 

inkomsten a.g.v. regresmogelijkheden toe. 

Door facilitaire zaken is gestart met de periodieke kwartaalrapportages (managementinformatie). Hierin wordt ook de 

tijdigheid van leveringen opgenomen van de producten en diensten waarvan dit al gemeten kan worden. 

 

3.2 Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering 

 

Kanteling van planvorming naar implementeren 

Om het shared-serviceconcept daadwerkelijk door te voeren binnen gemeenten en Servicepunt71 is onder regie van 

het BVO door gezamenlijke inspanning van medewerkers van gemeenten en Servicepunt71 en het Programmateam in 

de afgelopen 8 maanden een stevige stap gemaakt van planvorming naar daadwerkelijk doen en implementeren. De 

hoofdboodschap voor het programma doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering is: we liggen op koers, we behalen 

resultaten én er zijn nog majeure veranderopgaven en veranderingen om gezamenlijk op te lossen. Realisatie van de 

door het BVO in november 2013 benoemde en van oplossingsrichtingen voorziene veranderopgaven is nodig om de 

Stip 2015 en de opgedragen taakstellingen te realiseren (meer kwaliteit, minder kosten, minder kwetsbaarheid). Deze 

hebben o.a. betrekking op implementatie en communicatie in de vijf organisaties, kwaliteit van dienstverlening, balans 

vinden tussen efficiency (via standaardisatie) versus ‘op maat’-dienstverlening leveren aan klantorganisaties en de 

verdere professionalisering van organisatie en personeel en komen terug in de verschillende projecten binnen het 

programma: 

 

Project 1 Dienstverlening: naar vijf realistische uitvoeringsagenda’s 

Mede naar aanleiding van de evaluatie van demandmanagement in mei en juni zijn in het BVO van 7/7 jl. en 16/7 jl. 

gesprekken gevoerd over het opstellen van een haalbare (minder ‘volle’) uitvoeringsagenda voor de rest van 2014 en 



 

- 6 - 
 

een agenda die beter aansluit bij de gezamenlijke en individuele noden en behoeften van de 5 organisaties. Het BVO 

heeft tevens ingestemd om bepaalde projecten te faseren of te temporiseren, waarbij de taakstelling aan Servicepunt71 

kaderstellend is, zodat er een meer realistische Uitvoeringsagenda 2014 is ontstaan, die voor alle partijen behapbaar is. 

Daarnaast heeft het BVO aangegeven dat het van belang is om meer onderscheid te maken tussen strategische 

onderwerpen en tactisch/operationele onderwerpen en om een werkwijze te vinden die de ontwikkelkracht en 

implementatiekracht van de 5 organisaties kan versterken (eigenaarschap van 5 organisaties). In augustus/september 

heeft elke organisatie zelf geïnventariseerd welke prioriteiten en/of wensen zij voor 2014 hebben in de doorontwikkeling 

van de gezamenlijke bedrijfsvoering die van belang zijn voor de eigen organisatie, veranderopgaven, cultuur en 

organisatievolwassenheid.  

Op de BVO-agenda (Bedrijfsvoeringsoverleg) komen de strategische onderwerpen (zoals uitbreiding 

dienstverlening/nieuwe taken, business cases, arbeidsvoorwaarden, regio overstijgende zaken, doelrealisatie, 

kaderstellende en richtinggevende documenten, onderwerpen met financiële gevolgen, DB/AB-advisering). Op de 

WGB-agenda (Werkoverleg Gezamenlijke Bedrijfsvoering) zijn de tactische en operationele onderwerpen geagendeerd 

(zoals standaardisaties, procesverbeteringen, regelingen, prestatie-indicatoren, evaluaties). De hoofden Bestuur & 

Concern van de 5 organisaties nemen deel in deze werkgroep, waarbij de contractmanagers kunnen aansluiten. 

Daarnaast zijn de inventariserende gesprekken gestart met de gemeenten voor het opstellen van de 

leveringscontracten 2015 en wordt er gestart met aanscherpen van de Dienstverleningsovereenkomst en de Producten-

Diensten-Catalogus per 1 januari 2015. 

 

Project 2 Verrekening: focus op ICT verrekening 

Vanaf begin 2014 werkt Servicepunt71 met leveringscontracten om de inzet van de middelen en mensen (voor vijf van 

de zes Service-eenheden) voor de dienstverlening aan haar deelnemers zo inzichtelijk mogelijk te maken. De Service-

eenheid ICT kon destijds nog geen (financieel) inzicht geven. Het project:” Financiën ICT, basis op orde” is inmiddels 

nagenoeg afgerond. De resultaten worden vertaald naar het meerjarig financieel beeld en de daarbij behorende (initiële) 

verrekenprijzen voor ICT voor de leveringscontracten 2015 zoals beoogd in de programma doorontwikkeling 

gezamenlijke bedrijfsvoering. 

 

Project 3 Standaardisatie processen: afronden en implementeren  

Voor wat betreft standaardisatie processen lag resp. ligt de focus voor het tweede en derde tertaal van 2014 op het 

afronden en implementeren van de lopende standaardisatieprojecten. In 2014 worden geen nieuwe 

standaardisatieprojecten opgestart vanwege de volle agenda voor de rest van 2014. In 2015 zal worden bepaald welke 

standaardisatieprojecten vanuit de service-eenheden worden gestart.   

 

Project 4 Contractrapportages  

De transitie van input gestuurde dienstverlening naar output gestuurde dienstverlening zal in 2014 effect hebben op de 

beleving van de dienstverlening van Servicepunt71 en de beleving van de helderheid van de afspraken in de 

leveringscontracten en de contractrapportages. 2014 is een belangrijk overgangs- en leerjaar. Het BVO zorgt dat 

hierover duidelijk wordt gecommuniceerd in de eigen organisaties om verwachtingen te managen. De leerpunten uit de 

evaluatie van juni 2014 (beter kunnen sturen op kosten, kwaliteit en output, verwachtingen over en weer beter te 

managen, binnen de standaardisatie waar nodig klantspecifiek te kunnen werken en naast digitalisering ook het 

gesprek/de dialoog tussen de gemeenten en Servicepunt71 te blijven voeren) worden meegenomen in de 

dienstverlening en leveringscontracten 2015 en verder. De contractrapportages Q1 en Q2 zijn opgesteld en besproken 

tussen Servicepunt71 en de MT’s van de vijf organisaties. De overdracht van het programma aan lijnorganisatie 

(stafafdeling Interne Bedrijfsvoering en Control) heeft plaatsgevonden. 
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Project 5 Organisatie & Personeel 

De veranderopgave voor Servicepunt71 is majeur vanwege de financiële taakstellingen en de afgesproken 

kwaliteitseisen. Verschillende oplossingsrichtingen worden hiertoe ingezet/onderzocht. Zo wordt binnen Servicepunt71 

strategische personeelsplanning (SPP) ingezet voor zowel de leidinggevenden als de medewerkers waarmee 

inzichtelijk wordt of ‘de juiste mensen op de juiste plaats’ zitten. Hierbij is talentmanagement uitgangspunt en wordt 

binnen Servicepunt71, de regio en daarbuiten gekeken. Tevens is afgelopen kwartaal gestart met het opstellen van 

Organisatie- en Personeels(O&P)plannen voor elke service-eenheid. Op basis van de praktijkervaringen van afgelopen 

jaren en het realiseren van de Stip 2015, de financiële taakstellingen en de kwaliteitsverbetering, zijn aanpassingen in 

de organisatie noodzakelijk. Eerder zijn hiertoe als kader Inrichtingsprincipes Servicepunt71 door het BVO en DB 

vastgesteld, waarna deze verder zijn uitgewerkt en Servicepunt71 gelden. De aanpassingen binnen Servicepunt71 

hebben ook gevolgen voor de gemeenten. Deze liggen in lijn met de eerder in gang gezette ontwikkelingen (werken met 

click/call/face, VSP, digitaliseren, outputgerichte bedrijfsvoering, gerichte inzet van adviseurs). 

Het digitale dienstverleningskanaal van Servicepunt71, het Virtueel ServicePunt (VSP), wordt efficiënter en 

klantgerichter ingericht. Samen met de klantorganisaties - in de vorm van een klantenpanel - en een externe partij die 

gespecialiseerd is in het maken van klantgerichte websites, is een opzet gemaakt van de nieuwe structuur. Vervolgens 

zal de website worden vormgegeven en moet dit uiteindelijk worden gebouwd en gevuld met content. Het project VSP 

heeft vertraging opgelopen door met name technische oorzaken en de verwachting is dat oplevering gaat verschuiven 

naar Q1 van 2015. 

 

Project 6. Communicatie, implementatie en cultuur 

Verdere professionalisering management en medewerkers is noodzakelijk en geldt voor alle vijf de organisaties.  

Bij Servicepunt71 loopt een professionaliseringstraject en ook bij de andere vier organisaties zijn professionaliserings-

trajecten nodig die dicht tegen de werkpraktijk aan zijn georganiseerd om, gelet op de overgang van ‘individuele 

bedrijfsvoering naar gezamenlijke bedrijfsvoering’, veranderingen in werkwijze (bijv. digitalisering van bedrijfsvoering, 

opdrachtgever-/ opdrachtnemerschap, demandmanagement, werken met contracten) en passende veranderingen in 

houding en gedrag (“warme zakelijkheid”) concreet vorm te geven. Het BVO voert regie op de samenhang en voortgang 

van deze trajecten. Binnen Servicepunt71 staan het professionaliseringstraject (‘Vis in het water’, gericht op alle 

medewerkers) en het traject ‘de Robuuste Adviseur’ (gericht op adviseurs uit alle disciplines) centraal. Het doel van dit 

laatste traject is om het adviseurschap binnen de drie kernwaarden: zakelijkheid, eigenaarschap en vakmanschap 

zodanig te verbeteren en te verstevigen dat de adviseurs binnen een shared-service concept kunnen bijdragen aan de 

doelstelling ‘verbeteren kwaliteit’. Er wordt gewerkt met echte adviesopdrachten (real life) en de klant wordt in het traject 

betrokken. Op 29 september start de eerste groep adviseurs met de training, de rest van de 10 of 11 groepen start 

gedurende de komende maanden. De laatste groep start in het voorjaar 2015. Tevens start binnen Servicepunt71 in het 

4e kwartaal 2014 een traject voor de ‘Robuuste Leidinggevende’. 

De ‘Nieuwsbrief gezamenlijke bedrijfsvoering’ komt na ieder BVO uit en heeft ondertussen 233 abonnees (alle 

managers van vijf organisaties en overige geïnteresseerden). Alle informatie over de ontwikkelingen, besluiten en 

nieuwe processen is te vinden op het Virtueel Service Punt (VSP).  

De verantwoordelijkheid van implementeren van nieuwe werkwijzen en processen in de vijf organisaties wordt 

overgedragen aan het Werkoverleg Gezamenlijke Bedrijfsvoering (zie hiervoor bij project 1) waar lijnmanagers (hoofden 

Bestuur & Concern) van de vijf organisaties verantwoordelijk zijn voor implementatie en communicatie in de eigen 

organisatie.  
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3.3 Bestuurlijke indicatoren 

In het Bedrijfsplan SSC Leidse Regio ‘van, voor en door gemeenten’ van 16 augustus 2010, zijn zes doelstell ingen 

opgenomen: 

 

1. bieden van continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; 

2. verder verhogen van de kwaliteit van processen; 

3. verder verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; 

4. efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht; 

5. realiseren van besparingen door schaalvoordelen; 

6. bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. 

 

Periodiek vindt een (her)ijking van deze doelstellingen plaats aan de hand van de begrotingen, bestuursrapportages en 

jaarrekeningen. Ten aanzien van de (voortgang in de) realisatie van de doelstellingen kan onderscheid worden gemaakt 

in effecten en prestaties. Prestaties zijn de inspanningen die Servicepunt71 uitvoert en effecten zijn de veranderingen 

die daarmee worden beoogd/gerealiseerd. Effecten zijn vaak pas na enkele jaren goed in beeld te brengen (door 

middel van evaluatie of klanttevredenheidsmetingen). Prestaties kunnen in beginsel continu in beeld gebracht worden. 

De uitdaging hierbij is om die prestaties te benoemen die geacht worden een wezenlijke invloed te hebben op de 

effecten.  

 

Effecten 

In het kader van de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering worden, samen met de klantorganisaties, 

relevante effectindicatoren ontwikkeld voor de programma’s en wordt het meetinstrumentarium ontwikkeld om deze 

indicatoren te kunnen monitoren (bijvoorbeeld het uitvoeren van gestructureerde klanttevredenheidsmetingen). Omdat 

dit momenteel nog in ontwikkeling is, vindt de sturing op de realisatie van de doelstellingen plaats aan de hand van 

prestaties. 

 

Prestaties 

De dienstverlening, die in globale zin is opgenomen in de (begrotings)programma's, is gespecificeerd in een 

productendienstencatalogus (PDC). De prestaties zijn meetbaar gemaakt via prestatie-indicatoren per programma. 

Daarnaast is er een dashboard ontwikkeld om de voortgang van de doelstellingen uit het Bedrijfsplan te monitoren en er 

over te rapporteren.  

 

In onderstaande tabel zijn per doelstelling een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. Via deze prestaties wordt een 

wezenlijke bijdrage geleverd aan de beoogde effecten, c.q. de realisatie van de doelstellingen uit het Bedrijfsplan.  

In het dashboard is de doelstelling groen gearceerd indien Servicepunt71 op koers ligt om de prestatie-normen te 

realiseren. De doelstelling is oranje gearceerd indien ingeschat wordt dat de prestatie-normen niet (tijdig) gerealiseerd 

worden. Een gele arcering betekent dat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om een uitspraak over de 

indicatoren te doen.  

In de kolom ‘2014 progn.’ is, afhankelijk van het type indicator, de stand van zaken op het peilmoment 31 augustus 

2014 opgenomen, danwel een actuele inschatting over het hele boekjaar 2014 op basis van de informatie per heden. 

De indicatoren onder 5 (besparingen) zijn onder de tabel nader toegelicht. 
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Dashboard prestatie-indicatoren 

Nr 1 bieden van continuïteit door beperking 

van organisatorische kwetsbaarheid 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

1a Beschikbaarheid VSP 1 

<VSP: % binnen service-window> 

nb 95% 95% 99% 99% 99% - 

1b Telefonische bereikbaarheid 

<beantwoorde oproepen> 

63,0% 90% 90% 92% 93% 94% - 

1c Tijdigheid dienstverlening 

<gewogen gemiddelde PDC-normering> 

nb nvt nvt 90% 94% 95% - 

Nr 2 verder verhogen van de kwaliteit van 

processen 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

2a Kwaliteit output 

<% producten binnen de PDC-normering> 

nb nvt nvt 90% ntb 95% - 

2b Beheersmaatregelen 

<% key-controls beoordeeld als ‘effectief’> 

33% 70% 67% 85% 85% 95% - 

Nr 3 verder verhogen van professionaliteit en 

deskundigheid medewerkers 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

3a Medewerkers training, cursus, opleiding 

<% medewerkers dat opleiding volgt> 

nb 90% 92% 90% 92% 90% - 

3b Omvang opleidingsbudget  

<% van loonsom> 

1,04% 1,45% 1,46% 1,38% 1,83%

2 

1,37%  

Nr 4 efficiënter inzetten van de beschikbare 

arbeidskracht3 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

4a Reductie formatie als gevolg van efficiency 

<aantal fte> 

283,8  278,6 278,6 268,3 268,3 259,4 - 

Nr 5 realiseren van besparingen door 

schaalvoordelen (x € 1000) 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

5a Taakstelling Servicepunt71 

<volgens bedrijfsplan plus bijstellingen> 

0 622 622 1.521 1.521 2.249 - 

5b Inkoopvoordelen gemeenten 

<volgens inkoopvoordelenrapportage> 

2.072 

 

4.143 

 

5.339 

129% 

5.179 5.916 

114% 

5.179 3.460 

67% 

Nr 6 bijdragen aan betere dienstverlening aan 

burgers, bedrijven en instellingen 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

6a Doorlooptijd facturen  

<gemiddelde doorlooptijd in dagen> 

46 <30 24 <30 26 <30 - 

6b Afhandeling bezwaarschriften 

<% binnen afgesproken norm> 

nb 95% ntb 95% ntb 95% - 

                                                             
1
 Virtueel ServicePunt (VSP), het digitale dienstverleningskanaal van Servicepunt71 

2
 Extra investering in opleiding via ‘robuuste adviseur’ en ‘lean green belts’ 

3
 Efficiëntere inzet van arbeidskracht uit zich in gelijkblijvende output met minder mensen (hier als indicator opgenomen als 

formatiereductie), of uit toegenomen output bij een gelijkblijvend aantal mensen (dit laatste is ook aan de orde bij 

Servicepunt71, maar laat zich moeilijker door een indicator weergeven). 
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Toelichting meerjarige taakstellingen (indicator 5a) 

In het Bedrijfsplan ‘Van, voor en door gemeenten’ uit augustus 2010 zijn financiële effecten opgenomen waaruit op 

termijn een structureel voordeel van ruim € 6 miljoen blijkt. Dit verwachte voordeel is een saldo van inkoopvoordelen die 

bij gemeenten gerealiseerd kunnen worden, extra kosten vanwege een kwaliteitsimpuls of regiekosten en een 

taakstellende besparing die binnen de Servicepunt71-organisatie gerealiseerd moet worden, met name door efficiency. 

Dit laatste bedrag betreft op termijn (vanaf 2016) structureel ruim € 3 miljoen per jaar, en op de realisatie hiervan wordt 

door Servicepunt71 strak gestuurd. De besparingen zijn al in het meerjarenbeeld van gemeenten en Servicepunt71 

verwerkt. 

Bij het bedrijfsplan is verondersteld is dat de taakstelling via efficiency en formatiereductie gerealiseerd wordt. Er is 

echter geen sprake van een feitelijke formatieve reductietaakstelling: de taakstelling is primair financieel van aard. De 

taakstelling kan bijvoorbeeld ook gerealiseerd worden door activiteiten die eerst door externen werden uitgevoerd nu, 

goedkoper, uit te voeren met eigen personeel. In de organisatie- en personeelplannen, die medio 2014 zijn opgesteld 

wordt concreet invulling gegeven aan het realiseren van de taakstelling. Op basis van de realisatie per heden en de 

geactualiseerde prognoses is de conclusie dat Servicepunt71 op koers ligt, waarbij het invullen van condities (de door 

het BVO benoemde gezamenlijke veranderopgaven en oplossingsrichtingen, zie paragraaf 3.2) randvoorwaardelijk is.  

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Te realiseren besparingen Servicepunt71 -76 -622 -1.521 -2.249 -3.048 

Gerealiseerde besparingen Servicepunt71 -76 -622 -1.521*) -2.249*) -3.048*) 

*) prognose 

 

Inkoopvoordelen (indicator 5b) 

In de eerste acht maanden van 2014 zijn de taakstellende inkoopvoordelen voor gemeenten (€ 5.179.000) reeds 

ruimschoots gerealiseerd (€ 5.916.000).  

Gemeenten bepalen in welke mate en in welke vorm deze inkoopvoordelen toegerekend worden naar 

budgetbesparingen (de besparing die als gevolg van gerealiseerde inkoopresultaten budgettair wordt afgeboekt). De 

verwachte inkoopvoordelen van de organisaties Servicepunt71 zijn onderdeel van de hiervoor toegelichte meerjarige 

taakstellingen (indicator 5a) en zijn in 2014 gerealiseerd, zoals toegelicht in paragraaf 4.7 van deze rapportage. 



 

- 11 - 
 

4. RAPPORTAGE PROGRAMMAPLAN 

 

4.1 Programma 1 – Informatie- & Communicatietechnologie (ICT) 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Doorontwikkeling van de dienstverlening en het serviceniveau: minder verstoringen, snellere oplostijden en 

professionele, servicegerichte dienstverlening bij services; 

De Europese aanbesteding voor de modernisering van het twin-datacenter is afgerond. Realisatie is gepland in 

november 2014 waarbij de bedrijfskritische applicaties gemigreerd zijn naar de dubbel uitgevoerde backend. Hierna zal 

een vervolgtraject gestart moeten worden voor het overzetten van de overige applicaties. 

 

 Ontwikkeling van nieuwe producten en productinnovatie: productportfolio maximaal aan laten sluiten bij de 

collectieve vraag; 

Begin 2014 heeft het BVO het beleid mobile-devices vastgesteld. Beoogd was om na de zomer een pilot binnen de 

regio te starten om ervaring op te doen met de inzet van mobile-devices, de beheersbaarheid en de wijze van 

verrekening. Door herprioritering binnen de projectenportefeuille van ICT start de pilot nu in het vierde kwartaal. Op 

basis van de resultaten uit de pilot zal verder implementatie en eventuele aanvulling van het beleid plaatsvinden.  

 

 Doorontwikkeling eigen organisatie als resultante van een in 2013 lopend strategisch sourcingsvraagstuk, waarin 

onderzoek gedaan wordt naar de meeste optimale verdeling tussen in- en uitbesteed werk en als resultante van 

besluitvorming door het bestuur van Servicepunt71 hierover. 

Er is in juli een Organisatie & Personeel(O&P)plan opgeleverd waarin co-sourcing is uitgewerkt. Het O&P-plan ligt 

momenteel ter advisering voor bij de ondernemingsraad. Het streven is om het plan geïmplementeerd te hebben per 1 

januari 2015. 

Prestaties-indicatoren begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Telefonische bereikbaarheid 1e lijns ondersteuning. 

Norm: 90% van de inkomende gesprekken worden 

< 20 sec. opgenomen 

95,0% 95,0% 95,0% - 

2 Betrouwbaarheid dienstverlening. 

Norm: 95% van Categorie-0 wijzigingen worden 

binnen vastgestelde tijd gerealiseerd 

75,0% 85,0% 85,0% - 

3 Betrouwbaarheid infrastructuur 

Norm: 99,9% beschikbaarheid van de ICT-

Infrastructuur binnen het service window. 

99,0% 99,5% 97,0% De betrouwbaarheid van 

de Twin-datacenter ligt 

iets lager door einde 

levenscyclus huidige 

omgeving en 

vervangingsinspanningen. 

In 2015 is de verwachting 

dat dit op niveau ligt. 

 



 

- 12 - 
 

Ontwikkeling baten en lasten 

Programma 1 - ICT 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Personele lasten 2.328  -18  286  2.596  2.773  -176  

Personele transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Materiële lasten 3.340  59  -0  3.399  3.540  -141  

Materiële transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Kapitaallasten 2.817  -60  0  2.757  2.757  0  

Inkoopvoordeel 0  0  0  0  0  0  

Bijdragen deelnemers 0  -160  -62  -222  -222  0  

Bijdragen derden -680  160  0  -520  -496  -24  

Totaal ICT 7.804  -18  223  8.010  8.351  -341  

 

De voorgestelde begrotingswijzingen binnen het programma ICT bestaan uit een budgettair neutraal deel i.v.m. een 

aanpassing van de meerwerkraming (€ 62.000) en een deel technische aanpassing op de toerekening van indexering. 

 

De verwachte afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard: 

 

Personele lasten 

De afwijking in de personele lasten wordt veroorzaakt door extra kosten de inhuur van het interim-management ad 

€ 60.000, kosten voor ziektevervanging € 50.000 en beheer buiten kantoortijden € 70.000. Deze laatste post heeft 

feitelijk betrekking op impliciet meerwerk (boven het oorspronkelijke niveau dat in 2012 in de Diensten- en Niveau 

Overeenkomst is vastgelegd), zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Via de nieuwe verrekening systematiek 

wordt dit transparanter. Servicepunt71/ICT gaat in het kader van de leveringscontracten met klantorganisaties in 

gesprek, o.a. over de vraag of het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd moet blijven (o.a. gedeeltelijke 24 x 7u 

dienstverlening) met een kostprijsverhoging tot gevolg, of dat het dienstverleningsniveau wordt teruggebracht tot het 

oorspronkelijk niveau met gelijkblijvende kosten. 

 

Materiële lasten 

De oorzaak van deze afwijking is terug te voeren op diverse incidentele kosten, waaronder de afkoop van 

licentiecontracten uit het verleden.  
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4.2 Programma 2 – Inkoop 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 De oplevering van een implementatieplan contractmanagement. 

Er is een implementatieplan voor contractregistratie, -beheer en -management opgesteld. Dit plan is aan het BVO ter 

kennisname voorgelegd en met de uitvoering is gestart. Over de financiële baten van het contractmanagement wordt 

gerapporteerd in de Inkoopvoordelenrapportage. 

 

 Het actueel houden van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Er is een evaluatie van het aanbestedingsbeleid uit 2013 uitgevoerd, waaruit geen aanleiding tot aanpassing blijkt: Het 

is momenteel volledig actueel aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving. 

 

 Het actualiseren van contractregistratie. 

-Contractregistratie nieuwe contracten: 

Vanaf 1 januari 2014 komen alle benodigde dossierstukken (waaronder de contracten) van nieuwe aanbestedingen 

binnen via het proces ‘Van inkoopbehoefte tot betaling’. Deze worden geregistreerd in het contractmanagementsysteem 

Esize. De registratie van de aangeleverde stukken is volledig en up to date. 

-Wegwerken achterstanden contractregistratie (stand per 10 september 2014): 

Er zijn 825 lopende contracten geregistreerd. De aanbestedingsdossiers bij deze contracten worden op volledigheid 

gecontroleerd en waar nodig aangevuld. Volledigheid is van cruciaal belang voor het goed kunnen monitoren van 

contracten en voor de controle door de accountant. 

Nu de contracten die zijn aangeleverd op orde en geregistreerd zijn, wordt via de financiële administratie achterhaald 

welke contracten/dossiers ontbreken. Deze worden vervolgens gericht uitgevraagd bij de betreffende 

budgethouder/contracteigenaar. Op deze manier wordt de registratie in de komende periode aangevuld. 

 

 Het digitaliseren van het (integrale) proces “van inkopen tot betalen”. 

De onderzoeksopdracht (inclusief business case) voor de digitalisering van de integrale keten "van inkopen tot betalen" 

is uitgezet bij een adviesbureau. Eind oktober wordt een advies aan de service-eenheden Financiën en Inkoop 

opgeleverd. Afhankelijk van de inhoud van het advies zullen voorstellen worden gedaan voor het vervolgtraject. 
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Prestaties-indicatoren begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Realisatie inkoopresultaat bedrijfsplan (in € 1.000) 5.693 5.483 5.483 In de eerste acht maanden van 

2014 is reeds 115% 

(€ 6.286.000) van de 

taakstellende inkoopresultaten 

gerealiseerd.  

2 Uitgevoerde spendanalyses (in aantallen) 2 2 2 Vanwege nieuwe keuzes met 

betrekking tot de implementatie 

van een zgn. spendtool is de 

prioriteit gelegd bij het op orde 

brengen van de 

informatievoorziening. 

Aangezien de Spendtool 

(Cognos) nog niet gereed is, is 

er nog geen overall 

spendanalyse uitgevoerd. Voor 

de verschillende onderdelen 

van de klantorganisaties 

worden wel verschillende ad 

hoc deelanalyses uitgevoerd. 

3 Registratie contracten via inkoop in contractregister 99,0% 99,0% 99% De registratie van contracten 

die zijn afgesloten vanaf 1 

januari 2014 is volledig. De 

registratie van contracten die 

zijn afgesloten voor 1 januari 

2014 is uiterlijk 31 december 

2014 compleet voor zover de 

klantorganisaties over de 

benodigde documenten 

beschikken. 
(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 

Ontwikkeling baten en lasten 

Programma 2 - Inkoop 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Personele lasten 796  194  428  1.417  1.399  19  

Personele transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Materiële lasten 55  88  -88  56  27  29  

Materiële transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Kapitaallasten 27  -27  0  0  0  -0  

Inkoopvoordeel 0  0  0  0  0  0  

Bijdragen deelnemers 0  -275  -331  -606  -606  0  

Bijdragen derden 0  0  0  0  0  0  

Totaal Inkoop 879  -20  9  868  820  48  

 

De voorgestelde begrotingswijzingen binnen het programma Inkoop zijn budgettair neutraal en hebben betrekking op 

meerwerk (€ 273.000) en op een aanpassing van de eerder in de begroting opgenomen ramingen voor 

Contractregistratie, -beheer en -management. 
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4.3 Programma 3 – Financiën 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Concretisering van en uitvoering van de doorontwikkeling van de financiële kolom. 

Om de kwaliteit te verbeteren in de dienstverlening is een aantal zaken opgestart: 

a) de maandrapportage: vanaf februari/maart wordt maandelijks een stand van zaken gegeven van de juistheid en 

volledigheid van de financiële administratie: zijn alle gegevens die door diverse subsystemen worden aangeleverd juist, 

tijdig en volledig verwerkt. Daarnaast worden balansposten kwalitatief beoordeeld (i.p.v. één keer per jaar) en wordt 

daar waar nodig actie ondernomen (corrigeren, afboeken of besluitvorming voorbereid).  

b) maandelijkse budgetgesprekken: na oplevering van de jaarrekening zijn de budgetgesprekken gestart. Maandelijks 

voeren de financieel adviseurs gesprekken met budgethouders over budget, bedrijfskundige en financiële zaken of 

voorzien hen van financieel advies. Deze gesprekken lopen en daar waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd.  

c) In het tweede kwartaal van 2014 is een cursus Besluit Begroting en Verantwoording (financiële regelgeving) gegeven 

om de financieel adviseurs vakmatig te ontwikkelen. Tevens heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden voor de 

adviseurs grondbedrijf / grondzaken / ruimtelijke projecten. Servicepunt71-breed wordt een training (‘de robuuste 

adviseur’) gegeven om de adviseur te trainen/ontwikkelen in zijn competenties als adviseur. 

d) In eerste half jaar is de homepage financiën op het VSP klantvriendelijker vormgegeven terwijl de inhoud is 

geactualiseerd. Dit wordt vervolgd met een projectmatig aangepakte doorstart van de servicedesk Financiën 

(telefonische en mail helpdesk). Deze aanpak volgt de principes en de tooling van de servicedesk ICT. De service-

eenheid HRM sluit hierbij aan. 

 

 Het verder optimaliseren van de kritieke processen m.b.t. de dienstverlening van de service eenheid. 

a) Correctieboekingen (memorialen): Dit proces is in het eerste kwartaal volledig gedigitaliseerd en geïmplementeerd bij 

alle klantorganisaties. Medio 2014 wordt het proces geëvalueerd en daar waar nodig geoptimaliseerd. 

b) Proces ‘van inkoopbehoefte tot betaling’: dit proces is eind van het eerste kwartaal volledig digitaal en 

geïmplementeerd bij alle klantorganisaties. Zoeterwoude is medio 2014 gestart met een pilot binnen één afdeling.  

c) Via de lean-methodiek is gestart met het proces Debiteuren. De scope is bepaald op opdrachtverstrekking en 

uitvoering van incidentele (uitgaande) facturen. Medio 2014 is dit proces opgeleverd en geïmplementeerd.  

d) Gestart is met de standaardisatie van het proces Begrotingswijzigingen. Dit proces is per 1 juli 2014 

geïmplementeerd in alle organisaties. De eerste resultaten zijn positief. 

 

 Het verder doorontwikkelen van de standaardisatie en de automatisering van de P&C-producten. 

a) Nadat voor de jaarrekening 2013 een aantal verplichte paragrafen en tabellen is gestandaardiseerd, zijn voor de 

begroting 2015 opnieuw voorstellen gedaan voor de standaardisatie van de inhoudsopgave en een aantal paragrafen.  

b) Medio 2014 is er een voorstel voorgelegd aan het BVO om de begroting, jaarrekening, bestuursrapportage en 

perspectiefnota digitaal te ontsluiten en te publiceren. Deze financiële verslagen worden op een meer aantrekkelijke, 

interactieve manier online aangeboden via een eigen homepage. Een financieel verslag werd tot nu toe op het internet 

aangeboden als pdfbestand. Voordelen zijn de zoekfunctie, de mogelijkheid tot het maken van selecties van bepaalde 

teksten of cijfers en deze te exporteren. Voor managers, budgethouders, en ook voor inwoners en raadsleden makkelijk 

als ze alleen in een bepaald onderdeel van de begroting geïnteresseerd zijn. Allereerst gaan de gemeenten Leiden en 

Leiderdorp nog dit jaar gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor Oegstgeest en Zoeterwoude heeft dit vooralsnog 

nog geen prioriteit. 
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 Het versterken van het instrumentarium dat klantorganisaties in staat stelt 'In control' te komen en te blijven. 

Zie punt ‘concretisering van en uitvoering van doorontwikkeling van de financiële kolom’: maandrapportage en 

budgetgesprekken. 

Prestaties-indicatoren begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Doorlooptijd facturen: betaalbaarstelling van facturen 

< 30 dagen bij facturen zonder discussie over 

levering. Ketenproduct 

95% 

binnen 

termijn 

95% 

binnen 

termijn 

Ten 

minste 

95% 

binnen 

termijn 

  

2 Verwerken begrotingswijzigingen binnen 5 

werkdagen. Dit proces is onderdeel van de 

uitvoeringsagenda Financiën en wordt het derde 

kwartaal 2013 herontworpen en gestandaardiseerd. 

- 95% 

binnen 

termijn 

Ten 

minste 

95% 

binnen 

termijn 

Alle voor het zomerreces 

vastgestelde  

begrotingswijzigingen  zijn 

verwerkt. Voor 

Zoeterwoude is daarvoor 

een inhaalslag gemaakt. 
(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 

 

Ontwikkeling baten en lasten 

Programma 3 - Financiën 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Personele lasten 6.076  -121  759  6.714  6.696  18  

Personele transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Materiële lasten 500  8  -152  355  355  0  

Materiële transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Kapitaallasten 390  -325  0  65  65  0  

Inkoopvoordeel 0  0  0  0  0  0  

Bijdragen deelnemers -32  0  -606  -638  -638  0  

Bijdragen derden -120  0  0  -120  -120  0  

Totaal Financiën 6.814  -438  0  6.376  6.357  18  

 

De voorgestelde begrotingswijzingen binnen het programma Financiën zijn budgettair neutraal en hebben betrekking op 

meerwerk (€ 759.000) een technische wijziging i.v.m. verschuiving tussen kostenrubrieken. 
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4.4 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Harmonisatie van de regelgeving 

De onderhandelingen over een nieuwe cao hebben geleid tot een principe akkoord. De voorgenomen en gewenste 

modernisering van de arbeidsvoorwaarden is een belangrijk speerpunt in de nieuwe cao. Lokale afspraken worden 

(deels) afgebouwd, door op landelijk niveau afspraken te maken. Tevens worden arbeidsvoorwaarden gebundeld tot 

een pakket, het individueel keuzebudget. Invoering van geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden vindt plaats per 1 januari 

2016.  

De harmonisatie en modernisering van de regelgeving in het kader van de WKR wordt binnen bovenstaande context 

verder ingevuld.  

 

 Mobiliteit & Flexibiliteit 

Het samenwerkingsverband ‘Werken in het Westen’ (24 Holland Rijnland en Amstel Rijnland) heeft afspraken gemaakt 

over de bevordering van mobiliteit binnen de regionale arbeidsmarkt. Momenteel wordt een kader voor mobiliteit 

uitgewerkt, welke eind 4e kwartaal 2014 / begin 1e kwartaal 2015 vastgesteld moet zijn. 

 

 Innovatie processen HRM 

De aanbesteding van e-HRM is afgerond. Er is een projectplan voor implementatie vastgesteld en hier wordt  

momenteel uitvoering aangegeven. enerzijds wordt de database opgeschoond en opnieuw ingericht. Tevens zijn in het 

2e kwartaal processen gedigitaliseerd: “In- en uit diensttreding en registratie stagiaires”. In het  3e en 4e kwartaal worden 

de processen “Declaraties en personele mutaties” gedigitaliseerd. 

Verwacht wordt dat 60% van de geplande digitale processen op 1-1-2015 is geïmplementeerd. 

 

Prestaties begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Formatiebeheer: wijzigingen verwerkt < 30 dagen Nm 50% 60%  

2 E-Hrm: % digitaal verwerkte mutaties 10% 50% 30% Vertraagde 

aanbesteding en 

implementatie in 1e 

kwartaal 

3 Mobiliteit & Flexibiliteit: aanvragen tijdig behandeld 

(2 dagen) 

60% 80% 80%  

(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 
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Ontwikkeling baten en lasten 

Programma 4 - HRM 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Personele lasten 3.811  -13  397  4.196  4.232  -36  

Personele transitielasten 69  0  0  70  70  0  

Materiële lasten 908  14  -78  845  719  126  

Materiële transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Kapitaallasten 108  -107  0  1  1  -0  

Inkoopvoordeel 0  0  0  0  0  0  

Bijdragen deelnemers 0  0  -312  -312  -312  0  

Bijdragen derden -40  0  -8  -48  -86  37  

Totaal HRM 4.856  -105  0  4.751  4.625  127  

 

De voorgestelde begrotingswijzingen binnen het programma HRM zijn budgettair neutraal en hebben betrekking op 

meerwerk (€ 337.000) een technische wijziging i.v.m. verschuiving tussen kostenrubrieken. 

 

Materiële lasten 

De verwachte onderschrijding op materiële lasten heeft betrekking op diverse kleinere HRM algemene budgetten, ten 

behoeve van de eigen Servicepunt71-organisatie, zoals werving en selectie, arbo en opleidingskosten.  

Daarnaast worden diverse uitgaven verwacht op het gebied van mobiliteit die vooralsnog als ‘pm’ zijn opgenomen in de 

prognose, omdat deze op grond van het bestaande beleid, gedekt worden uit de Reserve Mobiliteit. In de jaarrekening 

2014 zal hierover nader worden gerapporteerd.  
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4.5 Programma 5 – Juridische Zaken 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Verdere optimalisatie van de kritieke processen binnen de dienstverlening van de service-eenheid; 

In de eerste maanden van 2014 is het bezwarenproces met behulp van de Leanmethode en in samenwerking met de 

gemeenten geanalyseerd en dit heeft geleid tot focus op het eerste deel van het werkproces: het tijdig, compleet en in 

één keer goed verkrijgen van het bezwarendossier van de gemeente door Servicepunt71. Mogelijke oplossingen zijn 

gezamenlijk geïnventariseerd en worden als eerste met de gemeente Oegstgeest nader uitgewerkt. Het project verloopt 

door diverse oorzaken iets minder snel dan vooraf was verwacht. Na Oegstgeest komen de andere gemeenten aan bod 

om gezamenlijk tot oplossingen en implementatie daarvan te komen.  

 

 Het verder ontwikkelen van de adviseurs tot professionele business partners.  

Adviseurs bezoeken alle klantorganisaties, waarbij de specialisatie van de betrokken adviseur de frequentie bepaalt. De 

adviseurs en de klantorganisaties leren elkaar daardoor steeds beter kennen. Door leveringscontracten en 

urenrapportages ontstaat steeds meer zicht op de urenbesteding per product. Samen met de vertaling van de 

kernwaarden ‘eigenaarschap, vakmanschap en zakelijkheid’ naar de dagelijkse praktijk draagt dit steeds meer bij aan 

een klantgerichte en zakelijke relatie met de gemeenten. De Leergang ‘Robuuste adviseur’, die vanaf september 2014 

zal starten, zal naar verwachting hieraan een belangrijke, verdere bijdrage gaan leveren.   

 

 Juridische specialisaties zijn ingericht en faciliteren onderlinge juridisch inhoudelijke kennisoverdracht.  

Vanuit de juridische specialisaties worden regelmatig juridische workshops en presentaties georganiseerd. Deze 

bijeenkomsten, bijv. op 19 mei jl. Bijeenkomst Wet openbaarheid van bestuur (WOB), worden goed bezocht door de 

sleutelfiguren binnen de gemeenten, bewerkstelligen kennisoverdracht en dragen bij aan het onderlinge netwerk.  

 

 Verdere standaardisatie, uniformering en optimalisatie van de verschillende bezwarencommissies en procedures. 

In 2013 heeft Servicepunt71 een advies uitgebracht aan de vier gemeenten over de doorontwikkeling van de 

bezwaarbehandeling. Het voorstel omvat een combinatie van een drietal maatregelen: 

1. het instellen van één gezamenlijke regionale bezwarencommissie; 

2. het aanwijzen van categorieën waarin ambtelijk wordt gehoord en 

3. het toepassen van de informele aanpak (bellen bij ieder bezwaar door jurist van Servicepunt71) 

Dit voorstel is geaccordeerd door de colleges van de vier gemeenten. In september en oktober a.s. zullen de raden zich 

over het voorstel uitspreken. Bij een positief besluit is de insteek is om per 1 januari a.s. met de regionale commissie te 

starten.  

 

 Het juridische zaakvolgsysteem Octopus betreffende de bezwaarschriften is optimaal ingericht en werkzaam voor 

alle gemeenten.  

Met de gemeenten is afgesproken dat de commissieadviezen dusdanig tijdig moeten worden opgeleverd dat het 

bestuursorgaan voldoende tijd heeft om binnen de wettelijke termijn (12 + 6 weken) een beslissing op bezwaar te  

kunnen nemen. In overleg met de gemeenten is deze termijn in eerste instantie gezet op het binnen - uiterlijk - 16 

weken opleveren van het commissieadvies. Omdat dit in de praktijk soms tot problemen leidde, is met de gemeenten in 

juni 2014 opnieuw afgestemd welke werktermijn efficiënt en haalbaar is en op welke wijze we gezamenlijk kunnen 

bewerkstelligen dat deze wordt gehaald. Ambtelijk is afgesproken dat gestreefd wordt naar een adviestermijn van 14 en 
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een beslistermijn door het bestuursorgaan van 4 weken. Deze werkwijze wordt voorlopig gehanteerd en samen met 

gemeenten geanalyseerd op haalbaarheid. Bij een positieve uitkomst zal deze termijn met de nog op te richten 

regionale commissie als leidend worden afgesproken. Tegelijkertijd kan het uniforme werkproces voor de vier 

gemeenten worden aangepast. 

 

 Professionalisering van de verzekeringsportefeuille van iedere klantorganisatie  

In de eerste maanden is een voorstel voor de doorontwikkeling van het verkeringsdomein opgesteld. De insteek is 

betere sturing op kosten en kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid. Servicepunt71 vervult de rol van 

projectleider bij aanbesteding van verzekeringen en geeft de vaktechnische, inhoudelijke advisering daarbij (in 

afstemming met de klantorganisaties).  

 

Prestaties-indicatoren begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Percentage commissieadviezen op bezwaarschriften 

dat binnen de afgesproken termijn wordt geleverd. 

    

 Kamer 1 Leiden 85 90 - Zie toelichting bij de 

voortgang over het 

monitoringssysteem 

Octopus en gezamenlijk 

ontwikkelen van de norm 

(in de zin van binnen 

hoeveel weken advies 

opleveren).- 

 Kamer 3 Regio. Cie. rechtspositionele 

aangelegenheden 

Nm Ntb - 

 Kamer 5 Leiderdorp Nm Ntb - 

 Kamer 6 Oegstgeest Nm Ntb - 

 Kamer 7 Zoeterwoude 90 90 - 

(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 

 

Ontwikkeling baten en lasten 

Programma 5 - Juridische 
Zaken 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Personele lasten 1.761  28  110  1.900  1.931  -31  

Personele transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Materiële lasten 161  40  -26  175  135  40  

Materiële transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Kapitaallasten 5  -0  0  5  5  0  

Inkoopvoordeel 0  0  0  0  0  0  

Bijdragen deelnemers 0  0  -85  -85  -85  0  

Bijdragen derden 0  -148  0  -148  -148  0  

Totaal Juridische Zaken 1.927  -80  0  1.847  1.838  9  

 

De voorgestelde begrotingswijzingen binnen het programma Juridische Zaken zijn budgettair neutraal en hebben 

betrekking op meerwerk (€ 85.000) een technische wijziging i.v.m. verschuiving tussen kostenrubrieken. 
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4.6 Programma 6 – Facilitaire Zaken 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Het standaardiseren van de producten en diensten voor de verschillende organisaties zal in 2014 gecontinueerd 

en afgerond worden waardoor de tijdigheid van leveringen verbeterd en het percentage foute leveringen afneemt; 

Het standaardiseren van de producten en diensten is bijna afgerond. Er zijn vier hoofdprocessen geïdentificeerd die 

allen eind oktober zijn beschreven en geïmplementeerd. De periodieke kwartaalrapportages met informatie m.b.t. de 

prestatie indicatoren (tijdigheid en volledigheid) en financiën (uitnutting facilitaire budgetten) is gestart. De 

kwartaalrapportages moeten nog wel worden aangevuld met kwartaalgegevens van de leveranciers. De verwachting is 

dat dit eind van het jaar is gerealiseerd. 

 

 Het selfservice-concept via het Virtueel Service Punt wordt met behulp van het systeem Planon Meetingmanager, 

dat in 2013 technisch is geïmplementeerd, in 2014 verder uitgerold. 

In juli is gestart met de implementatie van het systeem Planon Meeting Manager. De implementatie neemt enkele 

maanden in beslag. De implementatie is eind van het jaar voor de hoofdgebruikers (secretaresses, etc.) afgerond. 

Begin 2015 zal de implementatie voor alle medewerkers zijn afgerond. 

 

 De implementatie van het klantbeheer wordt afgerond. 

Na vaststelling van het Organisatie & Personeelsplan wordt gestart met de beoogde organistische aanpassingen, onder 

andere het onderbrengen van het Klantbeheer bij de teamleiders van de service-eenheid Facilitaire zaken.  

Prestaties begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Tijdigheid levering diensten 85% 95% 95% Wordt nu gemeten 

2 Percentage foute leveringen < 5% < 3% <3% Wordt gemeten 

(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 
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Ontwikkeling baten en lasten 

Programma 6 - Facilitaire 
Zaken 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Personele lasten 2.051  -4  93  2.140  2.167  -27  

Personele transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Materiële lasten 1.223  18  -133  1.109  1.054  55  

Materiële transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Kapitaallasten -3  141  0  138  138  0  

Inkoopvoordeel 0  0  0  0  0  0  

Bijdragen deelnemers -2.190  0  0  -2.190  -2.190  0  

Bijdragen derden 0  0  0  0  0  0  

Totaal Facilitaire Zaken 1.081  155  -40  1.196  1.169  28  

 

De voorgestelde begrotingswijzingen binnen het programma Facilitaire Zaken zijn deels budgettair neutraal (technische 

wijziging i.v.m. verschuiving tussen kostenrubrieken) en zijn voor € 40.000 gerelateerd aan de invulling van de 

inkooptaakstelling van Servicepunt71. 

 

Materiële lasten 

Het verwachte positieve saldo op materiële lasten heeft onder andere betrekking op incidenteel lagere onderhouds 

kosten voor Planon en vergaderkosten. 
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4.7 Programma 7 – Directie, interne bedrijfsvoering en control 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 verder inrichten van de planning en controlfunctie, incl. verantwoording aan Bestuur en klantorganisaties; 

De planning en controlcyclus is ingericht en functioneel. In het eerste tertaal van 2014 is de kwartaal- 

contractrapportage als nieuw verantwoordingsdocument over de leveringscontracten aan klantorganisaties ontwikkeld. 

De gesprekken over de eerste en tweede contractrapportage geven inzicht in (evt. knelpunten in) uitvoering en geven 

informatie om afspraken te maken tussen gemeente(n) en Servicepunt71 over eventuele bijstelling.  

 

 verder vormgeven van de ‘verbindingsrol’ gericht op zowel de interne als externe omgeving; 

Structureel wordt invulling gegeven aan de verbindingsrol via het Bedrijfsvoeringsoverleg, waarin de vier 

gemeentesecretarissen en de directeur Servicepunt71 verenigd zijn. Daarnaast vinden er per kwartaal gesprekken 

plaats over afgesproken en gerealiseerde dienstverlening aan de hand van de contractrapportages. 

In het eerste tertaal zijn verkennende gesprekken gevoerd met interne en externe partijen om te bespreken of en onder 

welke voorwaarden Servicepunt71 eventueel dienstverlening aan deze partijen kan aanbieden. Dit gaat zowel om 

uitbreiding van activiteiten bij bestaande klantorganisaties (bv. i.h.k.v. regionalisering informatievoorziening) als om het 

leveren van bestaande diensten aan nieuwe klantorganisaties (bv. inkoopadvisering aan Holland Rijnland i.h.k.v. de 

3D’s/Jeugdzorg). Aan de hand van een opgestelde propositie heeft Servicepunt71 de opdracht gekregen van het 

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda om voor de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland het technisch 

opdrachtgeverschap (de beheerorganisatie) uit te (laten)werken en hiervoor de benodigde voorbereidingen te treffen 

zodat e.e.a. op 1 januari 2015 kan starten. De formeel nog overeen te komen dienstverlening door Servicepunt71 aan 

(de gemeenten van) Holland Rijnland  zou vooralsnog voor een periode van 2 jaar gelden. 

 

 het doorontwikkelen van instrumenten voor kwaliteitszorg en risicomanagement; 

Servicepunt71 ontwikkelt in 2014 een prestatie- en kwaliteitsmeetsysteem. Enerzijds is dit van belang om te kunnen 

sturen op de doelstellingen van de organisatie, anderzijds op de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de 

klantorganisaties. In het eerste tertaal is gestart met het realiseren van een visie (kaderstellend document) op het 

gebruik van KPI’s binnen Servicepunt71. Deze is momenteel nog in ontwikkeling en geeft richting aan de wijze waarop 

KPI’s worden geformuleerd en ingezet. In de loop van het jaar wordt het instrumentarium voor de KPI’s gerealiseerd, 

voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren. Onder dit laatste valt ook het uitvoeren van 

klanttevredenheidsonderzoek, gepland in het 4e kwartaal 2014. Over de vorm en inhoud vindt nog nadere afstemming 

plaats met klantorganisaties. 

 

 het doorontwikkelen van accountmanagement en bijhorende instrumenten voor het registreren en bewaken van de 

afspraken over de (aanvullende) dienstverlening; 

Accountmanagement is in eerste instantie belegd binnen de service-eenheden en onderdeel van de taak van de SE-

managers. Het beheersinstrumentarium om afspraken over de dienstverlening te bewaken is deels ontwikkeld in de 

vorm van kwartaalrapportages op de leveringscontracten. Deze rapportages hebben betrekking op de afgenomen 

volumes per product. Op overige productaspecten, zoals outputbeschrijvingen en indicatoren, wordt in de cyclus 2015 

het instrumentarium ontwikkeld. 
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 zorgdragen voor professionele communicatie, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau; 

In het tweede tertaal is het communicatiewerkplan 2014-2015 Servicepunt71 voorbereid. Hierin komen de 

beleidsmatige uitgangspunten, inhoudelijke doelstellingen, en kaders aan de orde. Daarnaast worden rollen, taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd. Deze hebben betrekking op de afbakening tussen Servicepunt71 

en klantorganisaties, op de afbakening tussen service-eenheden en de communicatiefunctie binnen de eenheid Interne 

Bedrijfsvoering & Control (IBC). Maandelijks stemt het regionale communicatie-overleg tussen gemeenten en 

Servicepunt71 ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering/communicatie  binnen de vijf organisaties af. 

 

 het doorontwikkelen en implementeren van interne prestatiemeting (voor de 6 service-eenheden); 

Het implementeren van interne prestatiemeting is belegd binnen de interne bedrijfsvoeringsfunctie en wordt in de 

tweede helft van 2014 opgestart. Dit is gekoppeld aan de afspraken die over de ontwikkeling van de PDC en de 

normering en indicatoren gemaakt worden binnen het programma doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering. 

 

 de beheerorganisatie, waar onder het verder inregelen van een documentmanagementsysteem; 

Servicepunt71 neemt voor wat betreft postregistratie en archivering diensten af van de gemeente Leiden. Het intern 

eigenaarschap en opdrachtgeverschap zijn echter nog niet goed belegd in de organisatie, en afspraken liggen nog niet 

voldoende vast. Er is gestart met het formaliseren van deze afspraken. 

Zaakgericht werken is gekozen als methodiek voor het werken in Servicepunt 71 om de klantorganisaties een kwalitatief 

betere digitale dienstverlening aan te bieden op de bedrijfsvoeringsdisciplines. Het project bestaat uit een deel 

technische implementatie en een deel procesmatige implementatie. 

De technische implementatie is in deels gerealiseerd door de aanschaf en installatie van het zaaksysteem DECOS, dat 

ook door de meeste klantorganisaties van Servicepunt7 wordt gebruikt, en past binnen de nieuwe informatie-

doelarchitectuur. Het project loopt vertraging op doordat de ‘proof of concept’ nog niet kan worden afgerond in 

afwachting van een goede softwarematige oplossing voor de combinatie met een formulierengeleidetool. Daarnaast is 

besloten om de procesmatige implementatie uit te stellen tot in 2015 omdat de huidige werk- en veranderdruk binnen de 

verschillende service-eenheden een succesvolle implementatie verhinderd. 

 

Door een aantal ontwikkelingen neemt de druk op de centraal georganiseerde taken toe (het overnemen van de taken 

vanuit het Programma doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering ,het verder professionaliseren van de intern en 

externe bedrijfsvoering, vraagstukken m.b.t uitbreiding van dienstverlening). Om kwetsbaarheid van de eenheid Interne 

Bedrijfsvoering en Control te verminderen en de aansturing te versterken is in het Organisatie & Personeel-plan een 

organisatorische knip voorzien tussen Concerncontrol enerzijds en Bedrijfsvoering anderzijds. 

Ontwikkeling baten en lasten 

Programma 7 - Directie & 
Bedrijfsvoering 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Personele lasten 643  76  -2  718  829  -111  

Personele transitielasten 0  0  0  0  0  0  

Materiële lasten 134  0  379  513  477  36  

Materiële transitielasten 0  310  220  530  530  0  

Kapitaallasten 145  -145  0  0  0  0  

Inkoopvoordeel -236  175  61  0  0  0  

Bijdragen deelnemers 0  0  -132  -132  -132  0  

Bijdragen derden 0  0  -357  -357  -357  0  

Totaal Directie & Bedrijfsv. 686  416  169  1.272  1.347  -75  
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De voorgestelde begrotingswijzingen binnen het programma Directie en interne bedrijfsvoering hebben deels betrekking 

op de geactualiseerde begroting van het programma gezamenlijke doorontwikkeling. Het BVO heeft ingestemd met een 

aanvullende financiering van het programma gezamenlijke doorontwikkeling door alle vijf organisaties.  

Daarnaast is, budgettair neutraal, de begroting van de projectfase 3D’s/Jeugdzorg aan de begroting toegevoegd, 

gebaseerd op de indicatieve projectbegroting die is opgenomen in propositie ‘Beheerorganisatie Jeugdhulp’ van 25 juni 

2014. Tenslotte is ook de resterende inkooptaakstelling structureel ingevuld. 

 

Personele lasten 

De personele lasten vallen in 2014 naar verwachting hoger uit dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door de 

dubbele bezetting van de directiesecretarisfunctie (wegens langdurige ziekte), en deels door incidentele inhuur om de 

digitale koppeling tussen het VSP en de backoffice applicaties te ondersteunen in afwachting van de implementatie van 

zaakgericht werken. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de voorgestelde dekking van deze verwachte overschrijding. 

Inkooptaakstelling 

In de oorspronkelijke meerjarenbegroting voor Servicepunt71 was een inkooptaakstelling opgenomen van € 307.000 

voor 2014 en € 384.000 voor 2015 en verder. Door eerdere invullingen resteerde in de primitieve begroting 2014 nog 

€ 236.000.  

Eerder (AB, 11 juli 2013) is besloten om een rentevoordeel van € 175.000 structureel als invulling van de taakstelling te 

gebruiken. De resterende taakstelling in 2014 bedraagt € 61.000. 

De resterende inkooptaakstelling ter hoogte van € 61.000 kan structureel worden ingevuld als gevolg van enkele 

aanbestedingen op het facilitaire vlak en door een aanpassing op de indexering van materiële budgetten toe te passen. 

 

(bedragen x € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 

Inkooptaakstelling -236  -313  -313  -313  -313  

Begrotingswijziging eerder besloten 175  175  175  175  175  

Voorgestelde begrotingswijziging 61  61  61  61  61  

Totaal inkooptaakstelling 0  -77  -77  -77  -77  
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4.8 Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien 

Algemene dekkingsmiddelen 

De inkomsten van Servicepunt71 bestaan uit bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten en uit specifieke inkomsten 

uit contracten met andere klanten (Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland, Gevulei en Holland Rijnland).  

De bijdragen van de gemeenten bestaan uit een regulier deel en een maatwerkdeel. Het reguliere deel is opgenomen 

onder Algemene Dekkingsmiddelen. Het maatwerkdeel is opgenomen onder de betreffende programma’s. Dit betreft 

met name de dienstverlening voor Facilitaire Zaken voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp en in mindere mate 

binnen ICT, Financiën en HRM.  

De meerwerkramingen voor gemeenten zijn onder de betreffende programma’s opgenomen en maken geen onderdeel 

uit van de Algemene Dekkingsmiddelen. Dit betreft reeds overeengekomen extra dienstverlening, of een zo goed 

mogelijke schatting daarvan. Aanvullende meerwerkovereenkomsten of aanpassingen van meerwerkramingen, die via 

begrotingswijzigingen aan het algemeen bestuur worden voorgelegd en incidenteel van karakter zijn, worden niet 

geacht onderdeel te zijn van de werking van artikel 31 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling, waarin is 

opgenomen dat begrotingswijzigingen die leiden tot hogere bijdragen van deelnemers voor zienswijzen aan de raden 

dienen te worden voorgelegd. 

De inkomsten van de overige klanten (‘bijdragen derden’) zijn opgenomen onder het programma, afhankelijk van de 

specifieke dienstverlening. 

Ontwikkeling van de baten en lasten 

Algemene Dekkingsmiddelen 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Materiële lasten 547  -185  -362  0  0  0  

Saldo Financiëringsfunctie -93  93  0  0  -95  95  

Bijdragen deelnemers -24.604  141  0  -24.463  -24.463  0  

Totaal Algemene 
Dekkingsmiddelen 

-24.151  50  -362  -24.463  -24.558  95  

De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op technische aanpassing op de toerekening van indexering en 

deels op de financiering van het programma gezamenlijke doorontwikkeling.  

Als gevolg van een gewijzigd investeringsplanning en een lage rentestand ontstaat in 2014 naar verwachting een 

voordelig financieringsresultaat van ca. € 95.000. 

Onvoorzien 

De post Onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt, terwijl 

daarvoor in de begroting geen raming is opgenomen. In de programmabegroting van 2014 is hiervoor € 104.000 (na 

voorstel toe te voegen indexering) opgenomen. In hoofdstuk 6 wordt voorgesteld om deze post als dekking in te zetten 

om enkele incidentele tegenvallers binnen het programma ICT op te kunnen vangen (nog niet in deze tabel verwerkt). 

Ontwikkeling van de baten en lasten 

Onvoorzien 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Materiële lasten 103  2  0  104  0  104  

Totaal Onvoorzien 103  2  0  104  0  104  
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5. PARAGRAFEN 

5.1 Weerstandsvermogen 

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement  

Op 20 december 2012 is het beleidskader Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld. Het beleidskader vloeit voort uit artikel 13 van de Financiële verordening (gewijzigd vastgesteld in 

het Algemeen Bestuur 20 december 2012) waarin onder andere het risicomanagement, de weerstandcapaciteit en de 

inhoud van de paragraaf Weerstandsvermogen in de budgetcyclusproducten worden genoemd. In dit kader is 

opgenomen dat er een halfjaarlijkse risico-inventarisatie wordt gemaakt; de risico-inventarisatie wordt geactualiseerd bij 

de Begroting (voorjaar) en bij de 2e Bestuursrapportage (najaar).  

 

Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke gebeurtenissen die een 

nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Deze risico’s dienen beheerst te worden, dat wil 

zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de impact).  

 

Risicomanagement is er op gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de bedrijfsdoelstellingen te 

minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. 

Resterende risico’s worden voorzien van specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd.  

Inventarisatie van de risico’s  

 

Via onderstaande tabel zijn de risico’s gekwantificeerd: 

 

Hulptabel Kans   Hulptabel Impact   

Categorie Klasse 
Klasse  

gemiddelde 
Categorie 

Gevolg/ 
impact (in €) 

Klasse 
gemiddelde 

zeer klein 0% - 10 % 5% zeer klein Geen  0 

klein 10% - 30% 20% klein < 100.000 50.000 

gemiddeld 30% - 50% 40% gemiddeld 100.000 - 250.000 175.000 

groot 50% - 70% 60% groot 250.000 - 500.000 375.000 

zeer groot 70% - 90% 80% zeer groot 500.000 - 1.000.000 750.000 

   enorm > 1.000.000 1.500.000 

 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de impact zeer groot, 

dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De top vijf risico's is hieronder in volgorde van risicoscore 

gepresenteerd: 
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nr. Risico/gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risico-

score 

1 Het bedrijfsplan heeft als opdracht een 

financiële taakstelling. Naast het 

realiseren van efficiency betekent dit ook 

een te realiseren uitstroom van personeel. 

Deze uitstroom hoeft geen gelijke tred 

met de gerealiseerde 

efficiencymaatregelen/ ingeboekte 

taakstellingen waardoor tijdelijk extra 

kosten voor boventalligen ontstaan. 

Groot Zeer 

groot 

Implementatie van de (regionale) 

business case Mobiliteit & 

Flexibiliteit en organisatie- en 

personeelsplannen. Extra inzet op 

individuele trajectbegeleiding.  

450.000 

2 De komende periode kan duidelijk worden 

dat de kwaliteit van de bezetting niet 

voldoende matcht met de kwaliteit die 

door opdrachtgevers/ klanten gevraagd 

wordt. Extra mobiliteit kan dan 

noodzakelijk zijn. 

Groot Groot Op grond van de strategische 

personeelsplanning extra aandacht 

voor talentmanagement: de juist 

medewerker op de juiste plek.. 

225.000 

3 Het implementatievermogen van 

Servicepunt71 en van de gemeenten blijkt 

te laag om alle veranderingen effectief en 

tijdig te kunnen doorvoeren. Hierdoor 

worden de beoogde doelstellingen in 

kwalitatieve en financiële zin onvoldoende 

tijdig gerealiseerd. 

Groot Groot Het gezamenlijk en op een haalbare 

wijze implementeren van de 

veranderopgaven die door het BVO 

zijn benoemd en door het BVO 

worden geregisseerd en 

aangestuurd (waaronder een 

Uitvoeringsagenda). 

225.000 

4 Servicepunt71 wordt geconfronteerd met 

substantiële groei van de vraag 

(bijvoorbeeld als gevolg van de 3D’s) of 

substantiële krimp van de vraag 

(bijvoorbeeld als gevolg van 

takenvermindering door bezuinigingen of 

wegvallende dienstverlening aan derden). 

Dit levert ondercapaciteit op die tegen een 

hoger uurtarief moet worden aangevuld 

danwel overcapaciteit die gedurende een 

bepaalde periode dient te worden 

afgebouwd. 

Groot Middel Investeren in relatie met de klanten 

en waar mogelijk beslisnemers 

beïnvloeden. Anticiperen op (lokale, 

regionale, landelijke) ontwikkelingen 

en opbouw- resp. afbouwscenario’s 

beschikbaar hebben. 

Uitbreidingsvraagstukken altijd via 

een zorgvuldig voorbereide 

business case benaderen. 

Via ontwikkelbeleid en 

inrichtingsprincipes investeren in 

een wendbare organisatie. 

105.000 

5 Samenhang tussen ICT-aanbestedingen, 

informatiebeleid en 

informatiemanagement op regionaal 

niveau ontbreekt en leidt tot toekomstige 

desinvesteringen.  

Middel Middel Samen met gemeenten evalueren 

en verbeteren van de ICT-

governance en binnen 

Servicepunt71 positioneren van een 

WAC4 (gestart in 2014) 

70.000 

 

                                                             
4
 De Wijzigingen AdviesCommissie (WAC) bewaakt de kaders van de informatie-architectuur bij voorgenomen wijzigingen van 

de informatievoorziening. 



 

- 29 - 
 

De top vijf risico's levert een risicoscore van € 1.075.000. De totale risico-inventarisatie leidt tot een risico-score van 

circa 2,0 miljoen euro. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt 

toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet noodzakelijk is. De risico's zullen immers niet allemaal 

tegelijkertijd en in hun maximale omvang optreden. Bij een zekerheidspercentage van 90% (dit betekent dat met een 

zekerheid van 90% alle risico's binnen hun kans van optreden kunnen worden afgedekt), en rekening houdend met het 

effect van beheersmaatregelen bedraagt het benodigd weerstandsvermogen circa € 600.000. 

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit  

De beschikbare weerstandscapaciteit van Servicepunt71 bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover beschikt 

kan worden om niet-voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: de 

algemene reserve, de aan specifieke risico’s gelieerde bestemmingsreserves, het resultaat over het boekjaar, en de 

post onvoorzien. Daarnaast zijn de deelnemers op grond van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Servicepunt71 verplicht zorg ervoor te dragen dat Servicepunt71 te alle tijde beschikt over voldoende middelen om aan 

al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

 

 prognose Prognose meerjarenontwikkeling 

Bedragen x 1.000 euro 2014 2015 2016 2017 2017 

Algemene reserve 128  140  140  140  140  

Reserve Flankerend Beleid 500  350  200  100  0  

Saldo exploitatie 12  0  0  0  0  

Onvoorzien 0  104  104  104  104  

Weerstandscapaciteit 640  594  444  344  244  

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de beschikbare risicodekking 

(weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 

De huidige inventarisatie van de weerstandscapaciteit leidt tot een beschikbare risicodekking van € 640.000.  

De meest recente inventarisatie van de risico's leidt tot een benodigde risicodekking van € 600.000 (naar de stand van 

zaken in het najaar 2014). 

Dat betekent dat de weerstandscapaciteit van voldoende niveau is om de risico’s (op basis van de risicoscores) te 

kunnen opvangen. 

In meerjarig perspectief is een daling van de weerstandscapaciteit zichtbaar. Hoewel risico’s naar hun aard 

onvoorspelbaar zijn, verwacht Servicepunt71 in de toekomstige jaren ook een verlaging van de benodigde risicodekking 

omdat risico’s door de opgebouwde ervaring beter beheersbaar zijn. 
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5.2 Financiering 

 

Ontwikkelingen financiering 

Op basis van de liquiditeitenplanning is het de verwachting dat het in 2014 niet nodig zal zijn om kort- en/of langlopende 

financieringsmiddelen aan trekken. 

 

Treasurybeheer en Treasurybeleid 

Het treasurystatuut van Servicepunt71 (AB, 21 december 2011) geeft aan dat de financiële posities en het voorzien in 

de liquiditeitsbehoefte beheerd dienen te worden tegen zo laag mogelijk kosten, tegen de algemeen geldende rentevoet 

en tegen een aanvaardbaar risico. Hierbij moeten de interne en externe kosten voor het beheren van de geldstromen 

en de financiële posities beperkt worden. De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur voor de uitvoering van de 

treasuryfunctie zijn gemandateerd aan de directeur van Servicepunt71.  

 

Risicoprofiel 

Afspraken over de bevoorschotting door gemeenten zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te 

dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het aansluiten van de inkomende en uitgaande 

geldstromen op elkaar zal de financieringsbehoefte en het daarmee samenhangende renterisico gering zijn. 

Investeringen van Servicepunt71 worden gefinancierd met langlopende geldleningen die qua looptijd zoveel mogelijk 

overeenstemmen met de levensduur van de activa. Gezien de aard en activiteiten van Servicepunt71 is het risicoprofiel 

beperkt. Een kredietrisico, koersrisico en valutarisico worden niet gelopen. Het liquiditeitsrisico is zeer beperkt. 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet betreft een norm aan de hand waarvan bepaald wordt of bij het aantrekken van geldmiddelen van 

derden gebruik gemaakt mag worden van kortlopende of langlopende leningen (Wet Fido). De kasgeldlimiet is gesteld 

op 8,2% van de omvang van de begroting. In 2014 bedraagt de norm € 2.269.000. Voor het bedrag van de 

kasgeldlimiet mag aan rekening-courantschuld en/of kortlopende geldleningen worden afgesloten. In het eerste en 

tweede tertaal is aan de kasgeldlimiet voldaan. 

 

Renterisico 

De renterisiconorm is een belangrijk kader om afwegingen te maken op het gebied van volume, looptijd en rente-

herzieningstermijnen van aan te trekken langlopende geldleningen. M.b.v. de renterisiconorm kan worden bepaald op 

welke wijze de langlopende financiering moet worden ingezet om de gevoeligheid van de begroting voor rentefluctuaties 

binnen de gestelde kaders te houden. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal en bedraagt in 2014 

€ 5.533.000. Dreigen de verplichte aflossingen en renteherzieningen boven de renterisiconorm uit te komen, dan zullen 

nieuwe langlopende schulden met langere looptijden (met de daarbij behorende lagere aflossingsverplichtingen) 

uitkomst moeten bieden. In 2014 wordt € 1 miljoen verplicht afgelost. Daarmee wordt voor 2014 aan de norm voldaan.  

 

Schatkistbankieren 

Medio december 2013 is het verplicht schatkistbankieren opgenomen in de wet. Het schatkistbankieren verplicht 

decentrale overheden om overtollig middelen, boven het drempelbedrag (voor Servicepunt71 € 250.000,-), af te storten 

in de schatkist van de rijksoverheid. De toetsing vindt plaats door de accountant en richt zich op het gemiddelde 

positieve saldo per kalenderkwartaal. Onduidelijkheden rondom de regelgeving hebben gedurende eerste kwartaal 

geresulteerd in een overschrijding van het drempelbedrag. Gedurende het tweede kwartaal is het drempelbedrag niet 

overschreden en beheersmaatregelen zijn getroffen om toekomstige overschrijdingen te voorkomen.  
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5.3 Bedrijfsvoering 

Organisatieontwikkeling 

De ambitie van voor 2015 is een ‘Gewoon Goed Servicepunt71’. Een professionele en voorspelbare dienstverlener die 

goede producten en diensten levert. De opdracht met betrekking tot de gezamenlijke bedrijfsvoering is om kwaliteit te 

verbeteren, kwetsbaarheid te verminderen, kosten te besparen. Samen met de gemeenten wordt in het programma 

doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering gewerkt aan het efficiënter inrichten van processen, het standaardiseren 

van producten/diensten en processen voor 5 organisaties, het inrichten van het proces van demandmanagement 

(afstemming tussen vraag en aanbod) en het maken van afspraken over de te leveren producten (PDC) en de te 

verrekenen kosten.  

 

Organisatie- en personeelsplannen 

Om verder invulling te geven aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen zijn door alle service-eenheden 

Organisatie- & Personeel(O&P)plannen opgesteld. Hierin wordt concreet gemaakt op welke manier we kosten besparen 

door onze organisatie slimmer in te richten én de kwaliteit te verbeteren én de kwetsbaarheid verminderen door taken 

binnen de service-eenheden anders te organiseren. De impact van de O&P-plannen verschilt per service-eenheid en 

per medewerker, het kan gaan om veranderende functies door een andere inrichting van de service-eenheid, minder 

formatie door bezuinigingen, uitbreiding van formatie door extra taken (uitbreiding dienstverlening) of hogere en 

duidelijkere verwachtingen over de kwaliteit van de op te leveren resultaten. Afhankelijk van wat de ontwikkelopgave 

van de service-eenheid is, zal voor de ene medewerker het accent van de verandering meer op de kwaliteit en de 

inhoud van het werk komen te liggen, voor de ander vervalt de functie, worden de taken herverdeeld of zijn er minder 

uren beschikbaar. In nauwe afstemming met de Ondernemingsraad vindt in het derde tertaal besluitvorming en 

implementatie plaats waarbij zorgvuldig en gebaseerd op het Sociaal Statuut met aanpassingen wordt omgegaan, zeker 

als hierbij gevolgen voor medewerkers aan de orde zijn. Onderdeel hiervan zijn medewerkersbijeenkomsten waarbij de 

directeur en de service-eenheidsmanager de verbinding leggen tussen de organisatiebrede ontwikkelingen en de 

concrete gevolgen op de werkvloer.  

 

Uitbreiding van dienstverlening 

In de omgeving zijn ontwikkelingen gaande die uitbreiding van dienstverlening tot gevolg kunnen hebben (bijvoorbeeld 

de 3 decentralisaties in het sociale domein, bestuurlijke oriëntatie op samenwerking in de regio, verkenningen naar 

inbreng van andere activiteiten in Servicepunt71). Deze externe- en interne ontwikkelingen bieden mogelijkheden en 

kansen voor Servicepunt71. Om te bepalen wat deze ontwikkelingen kunnen betekenen, c.q. welke condities en 

randvoorwaarden te verkennen zijn om als Servicepunt71 adequaat te kunnen inspelen op deze en verdere 

ontwikkelingen en wat de scope van de dienstverlening van Servicepunt71 zou moeten zijn (eventuele uitbreiding van 

dienstverlening), heeft het Dagelijks Bestuur een visie op en afwegingskader voor mogelijke uitbreiding van 

dienstverlening van Servicepunt71 vastgesteld. In het afwegingskader wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 verdieping van dienstverlening door nieuwe producten en diensten aan huidige/bestaande klanten aan te bieden; 

 verbreding van dienstverlening door bestaande producten- en diensten aan nieuwe klanten aan te bieden (of aan 

bestaande klanten die deze diensten nog niet afnemen). 

Er is inmiddels gestart met verbreding van dienstverlening op het gebied van de 3D’s/Jeugdzorg. Aan de hand van een 

opgestelde propositie heeft Servicepunt71 de opdracht gekregen van het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 

om voor de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland het technisch opdrachtgeverschap (de beheerorganisatie) uit 

te (laten)werken en hiervoor de benodigde voorbereidingen te treffen zodat e.e.a. op 1 januari 2015 kan starten. De 

http://intranet.servicepunt71.nl/onze-organisatie/organisatie-ontwikkeling/op-plannen/
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formeel nog overeen te komen dienstverlening door Servicepunt71 aan (de gemeenten van) Holland Rijnland  zou 

vooralsnog voor een periode van 2 jaar gelden. 

 

Versterking van sturing 

In 2014 is de interne sturing binnen Servicepunt71 versterkt door de werkwijze die tussen Servicepunt71 en 

klantorganisaties is geïntroduceerd, en waarbij verzakelijking, outputsturing en contractering centraal staan, ook toe in 

de lijnsturing binnen de organisatie. De directeur heeft managementcontracten afgesloten met de service-eenheid 

managers waarin concreet is ingegaan op resultaten dienstverlening, interne bedrijfsvoering binnen de service-eenheid, 

doorontwikkeling van de service-eenheid en doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering, de persoonlijke ontwikkeling 

van de manager en de benodigde condities om voorgaande punten te kunnen realiseren. 

In periodieke voortgangsgesprekken word de uitvoering van deze managementcontracten besproken. 

Personele ontwikkeling 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

In afwachting van het op te stellen regionaal ontwikkelbeleid heeft Servicepunt een eigen kader vastgesteld, gebaseerd 

op de volgende ontwikkelvisie:  

In een organisatie die constant in ontwikkeling is, wordt van medewerkers en leidinggevenden gevraagd om zich ook 

blijvend te ontwikkelen. De organisatie wordt op die manier wendbaar en kan zich aanpassen aan de veranderende 

omgeving. Servicepunt71 wil haar medewerkers daartoe motiveren, zet daartoe talentmanagement in en biedt naast 

opleidingen en trainingen ook kansen voor het benutten of ontdekken van talenten via taakroulatie, interne stages en 

carrièrekansen. Het ontwikkelbeleid heeft daarmee een brede scope.  

Het opleidingsplan 2014 is gebaseerd op deze visie en op de uitgangspunten die in het tijdelijk kader zijn opgenomen. 

Servicepunt71 investeert o.a. in een bij de ontwikkeling van de organisatie passend cultuur- en 

professionaliseringstraject (met kernwaarden ‘eigenaarschap, vakmanschap, zakelijkheid’) en in de ontwikkeling van 

medewerkers, gericht op wendbaarheid van de organisatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

In het kader van de implementatie van de O&P-plannen organiseert het Matchpunt Lunch & Learnbijeenkomst om 

medewerkers wegwijs te maken in het talentcenter Matchpunt71.nl. Dit ondersteunt medewerkers in het ontdekken van 

hun talenten, om meer regie te nemen op hun eigen loopbaan, en om hen sterker te maken in organisatieveranderingen 

 

Mobiliteit en Flexibiliteit 

Het BVO heeft in mei 2013 voor de vijf organisaties de visie op Mobiliteit & Flexibiliteit, met bijbehorende business case, 

vastgesteld. Een belangrijk en randvoorwaardelijk onderdeel hiervan is het per organisatie vorm geven van Strategische 

Personeelsplanning (SPP). Door kwantitatief en kwalitatief zicht te krijgen op de toekomstige personeelsbehoefte per 

afdeling kan tijdig gestuurd worden op de optimale bezetting en tegelijkertijd doorontwikkeling van medewerkers. SPP is 

een eenvoudige en beproefde methode om dit samen met de betrokken leidinggevenden te doen. Servicepunt71 is in 

2014 aan de slag gegaan met deze managementtool, gericht op persoonlijke ontwikkeling enerzijds en op het 

inzichtelijk maken van het mobiliteitsvraagstuk voor de komende jaren anderzijds. Dit mobiliteitsvraagstuk is aan de 

orde als gevolg van de reductietaakstelling en de verandering van werkzaamheden (onder andere als gevolg van 

digitalisering) waardoor functie-eisen veranderen. De uitkomsten van het SPP hebben inzichtelijk gemaakt in welke 

mate ‘de juiste mensen op de juiste plaats’ zitten. Dit leidt tot individuele trajecten waarbij talentmanagement het 

uitgangspunt is en waarbij binnen Servicepunt71, de regio en daarbuiten gekeken wordt. 
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Integriteit 

Servicepunt71 heeft in 2014, deels samen met de gemeenten, een samenhangend integriteitsbeleid ontwikkeld met 

onder meer de invoering van een gedragscode en een integriteitsverklaring. Op 10 april jl. is tijdens de dag van de 

integriteit de eed/belofte afgenomen door mevr. Bloemen, namens het bestuur van Servicepunt71, bij het grootste deel 

van de medewerkers en hebben deze medewerkers de integriteitsverklaring ondertekend. In specifieke werksessies per 

service-eenheid of –team is de vertaling gemaakt naar concrete werksituaties. In 2014 wordt het nader uitgewerkt hoe 

de verschillende elementen van het integriteitsbeleid structureel kunnen worden geborgd. 

 

Formatie en bezetting 

In onderstaand overzicht zijn de formatieplaatsen per service-eenheid aangegeven, inclusief de transitieformatie. De 

O&P-plannen zijn, gezien de huidige status, nog niet in de tabel verwerkt. 

 

FTE per Service-eenheid 

stand per 30 april 2014 

Reguliere 

Formatie 

Tijdelijk en 

transitie 

Totale 

Formatie 

(A) 

Bezetting 

(B) 
Saldo 

Programma 1 - ICT 34,3  0,0  34,3  35,4  -1,2  

Programma 2 - Inkoop 10,5  0,0  10,5  10,5  0,0  

Programma 3 - Financiën 86,2  1,6  87,8  87,5  0,3  

Programma 4 - HRM 56,1  1,0  57,1  50,3  6,8  

Programma 5 - Juridische Zaken 25,5  0,0  25,5  24,9  0,6  

Programma 6 - Facilitaire Zaken 43,9  0,1  44,0  35,9  8,1  

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering 8,5  0,9  9,4  8,6  0,8  

TOTAAL FTE 265,0  3,6  268,6  253,1  15,5  

Niet vaste bezetting d.m.v. (externe) inhuur ( C ) 13,8  

Niet ingevulde formatie (A – B - C ) 1,7  

Verhouding externe inhuur t.o.v. formatie ( C / A ) 5,1% 

 

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat in z’n algemeenheid de formatie nagenoeg volledig wordt bezet door eigen 

personeel en deels externe inhuur. D beperkte overbezetting bij ICT houdt verband met de aanstaande formatie-

uitbreiding die in het O&P-plan is voorzien (gecompenseerd door minder externe inhuur i.v.m. co-sourcing). HRM 

anticipeert op de formatiereductie die per 1 januari ingaat en in het O&P-plan is opgenomen. Facilitaire Zaken houdt 

een flexibele schil aan om piekbelasting op te kunnen vangen. 

 

(A) De formatie kent een vaste formatie, tijdelijke formatie en transitieformatie. De transitieformatie bestaat alleen nog 

bij HRM in 2014 voor 1,0 fte. Vanaf 2013 is ook op de reguliere formatie een besparing ingeboekt, waardoor de totale 

formatie per 1-1-2016 komt op 246,6 fte. In periode 2012 t/m 2015 is de totale formatiereductie 37,7 fte. 

 

(B) Afspraak binnen Servicepunt71 is dat externe inhuur binnen de formatiekosten van een functie moet blijven of 

gekoppeld is aan het transitiebudget. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand in verband met hogere externe tarieven voor 

drie dagen wordt ingehuurd in plaats van voor vijf dagen, om zodoende binnen budget te blijven. 

 

Ziekteverzuim 

In maart 2014 is naar aanleiding van een relatief hoog ziekteverzuimcijfer (8,3% over de afgelopen 12 maanden) een 

specifieke aanpak gestart, gericht op verbetering van deze situatie. Er zijn concrete maatregelen geïntroduceerd, 

gericht op zowel persoonlijke- als omgevingsfactoren, die het voorkomen en terugdringen van verzuim positief 
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beïnvloeden. Inmiddels is het ziekteverzuim over de verslagperiode (de 1e 8 maanden) 6,3%, ten opzichte van 8,7% 

over dezelfde periode in 2013. De eerder genoemde maatregelen krijgen concreet vervolg in de loop van 2014. Het 

Servicepunt71 kent een verzuimprotocol, waarin rechten en plichten m.b.t. ziekteverzuim zijn opgenomen en acties die 

plaats vinden na verzuimmelding. Servicepunt71 streeft naar een samenhangend verzuimbeleid dat er op gericht is om 

het verzuim te voorkomen danwel tot een minimum te beperken, een beleid dat er op gericht is om bij te dragen aan 

een optimaal werkklimaat in overstemming met een aantal wetten zoals de Wet Werk en Inkomen naar 

Arbeidsvermogen (WIA), Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter (WVP) etc. Servicepunt71 sluit hiervoor aan bij de 

regionale aanpak om te komen tot een uniform verzuimprotocol en een visie op en organisatie van Arbodienstverlening. 

Huisvesting & kantoorconcept 

De organisatie wil professioneel, werknemers- en klantvriendelijk functioneren. Ook wil zij op basis van het 

zogenaamde flexconcept werken in een duurzame en verantwoorde omgeving. Gebleken is dat het concept inmiddels 

functioneert, maar nog voor verbetering vatbaar is. Op basis van een evaluatie wordt nog bezien op welke wijze ‘het 

nieuwe werken’ verder kan worden geïmplementeerd en doorgevoerd. Daarnaast wordt binnenkort een kwantitatieve 

analyse uitgevoerd op de werkplek-effecten van o.a. uitbreidingsvragen en enerzijds formatiereductie anderzijds. 

In eerdere jaren is veel aandacht besteed aan de klimaatinstallatie. De eerder gerapporteerde problemen over 

temperatuur en luchtvochtigheid zijn inmiddels grotendeels opgelost. 

Informatiemanagement 

In de nota Informatiebeleid Servicepunt71 van maart 2013 is gekozen voor een informatie architectuur afgeleid van de 

NORA (Nederlandse Organisatie Referentie Architectuur) en GEMMA (Gemeentelijk Modelarchitectuur) referentie 

architectuur. In bedoelde nota zijn enkele informatie architectuur principes opgenomen, die echter ontoereikend zijn om 

daarop daadwerkelijk te kunnen sturen. Daarom zijn begin 2014 aanvullende informatie-architectuurprincipes in het MT 

vastgesteld die de uniformering en standaardisering bevorderen, de samenhang van de informatievoorziening definieert 

en zorgt voor een effectieve inzet van middelen. In 2014 worden alle activiteiten met betrekking tot 

informatievoorziening en –management aan deze principes getoetst. 

Om deze werkwijze te borgen is een wijzigingsadviescommissie (WAC) benoemd. De taken van de WAC inzake 

voorgenomen wijzigingen aan de informatievoorziening bestaan uit advisering lijnorganisatie en MT en toetsing aan 

architectuur principes en informatiebeveiligingsbeleid.  

Investeringen 

In onderstaande tabel zijn alle onderhanden investeringen opgenomen, met informatie over geprognotiseerde uitgaven 

en verwachte afronding. Er worden op dit moment geen overschrijdingen verwacht. 

 

nr Bedragen x 1.000 euro 
Pro 
gramma 

Krediet 
Rekening  
t/m 2013 

Rekening  
2014 

Progn.  
uitgaven 

Totale  
Uitgaven 

1 Server vervanging 1. ICT 60      60  60  

2 Telefonie 1. ICT 75    66  9  75  

3 Airconditioning vervanging  1. ICT 25      25  25  

4 Werkplekken displays 1. ICT 50      50  50  

5 Werkplekken mobile devices 1. ICT 270      270  270  

6 Network active componenten 1. ICT 160    211  -51  160  

7 Storage en backup 1. ICT 700    350  350  700  

8 Server vervanging 1. ICT 170    162  8  170  

9 Vervanging bladecenters 1. ICT 70    67  3  70  

10 Vervanging software 1. ICT 125    32  93  125  
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nr Bedragen x 1.000 euro 
Pro 
gramma 

Krediet 
Rekening  
t/m 2013 

Rekening  
2014 

Progn.  
uitgaven 

Totale  
Uitgaven 

11 Security cloud email 1. ICT 150      150  150  

12 Verbeterplan Server hardware  1. ICT 165      165  165  

13 Verbeterplan WP71 vervolg uitrol 1. ICT 120      120  120  

14 Housing uitbreiding rekken 1. ICT 20    13  7  20  

15 DMS 1. ICT 200    24  176  200  

16 Aanschaf spendanalysetool 2. INK 20    3  17  20  

17 Aanschaf tendertool 2. INK 20    0  20  20  

18 Aanschaf contractmanagementtool 2. INK 50  5  0  45  50  

19 Update Decade 3. FIN 15      15  15  

20 E-Hrm/harmoniseren Beaufort-databases 4. HRM 440  35    405  440  

21 Software VSP 7. DIR 60      60  60  

  TOTAAL INVESTERINGEN   2.965  40  928  1.997  2.965  

 

1 t/m 14 ICT investeringen: In november wordt een twin-datacenter gerealiseerd. Grotendeels zijn deze kredieten 

bedoeld ter dekking van de kosten voor de realisatie van deze twin-datacenter.  

 

15. DMS: Dit krediet wordt gereserveerd voor de implementatie van zaaksgewijs werken.  

 

16 t/m 18 Softwaretools Inkoop. In het laatste tertaal van 2014 wordt een haalbaarheidsstudie, business case en 

selectievoorbereiding uitgevoerd voor een geïntegreerde inkoop- en contractbeheer oplossing. Implementatie hiervan 

kan op zijn vroegst in 2015 plaatsvinden. 

 

19 Update Decade: In 2014 wordt een kleine update van Decade uitgevoerd. 

 

20 eHRM: De aanbesteding is opnieuw uitgevoerd nadat er in november 2013 geen rechtsgeldig bod is ingediend. In 

april 2014 is, na een tweede aanbesteding, uiteindelijk gegund en momenteel wordt de implementatie voorbereid. 

Verwacht wordt dat 75% van de geplande digitale processen op 1-1-2015 is geïmplementeerd. 

 

21 Software VSP. Vanuit de interne bedrijfsvoeringsfunctie zal dit krediet in 2014 worden aangewend om de werking 

van het digitale dienstverleningskanaal verder te ontwikkelen. 

Onderhoud Kapitaalgoederen 

Voor de bedrijfsapplicaties zijn onderhoudsovereenkomsten met de leveranciers afgesloten, dit onderhoud behelst 

onder andere preventief en correctief onderhoud, gebruik van de helpdesk, aanpassingen in het kader van wet- en 

regelgeving en uitbreidingen van bestaande modules en actualisaties en verbeteringen. 

Alle installaties van het gehuurde pand Tweelinghuis zijn in onderhoudscontracten ondergebracht.  
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6. BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE 

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd. 

Na vaststellen van de primitieve begroting (1e kolom tabel) zijn reeds een aantal begrotingswijzingen geautoriseerd, in 

2013 of 2014 (2e kolom tabel). Tevens zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen (3e kolom) opgenomen om inzicht te 

verkrijgen in het effect ervan. De toelichting is opgenomen in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

6.1 Ontwikkeling van de baten en lasten per programma 

Baten en lasten per programma 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Lasten - P1 - ICT 8.484  -18  286  8.752  9.069  -317  

Baten - P1 - ICT -680  0  -62  -742  -718  -24  

Totaal Programma 1 - ICT 7.804  -18  223  8.010  8.351  -341  

Lasten - P2 - Inkoop 879  255  340  1.474  1.426  48  

Baten - P2 - Inkoop 0  -275  -331  -606  -606  0  

Totaal Programma 2 - Inkoop 879  -20  9  868  820  48  

Lasten - P3 - Financien 6.966  -438  606  7.134  7.116  18  

Baten - P3 - Financien -152  0  -606  -758  -758  0  

Totaal Programma 3 - 
Financien 

6.814  -438  0  6.376  6.357  18  

Lasten - P4 - HRM 4.896  -105  320  5.111  5.022  89  

Baten - P4 - HRM -40  0  -320  -360  -397  37  

Totaal Programma 4 - HRM 4.856  -105  0  4.751  4.625  127  

Lasten - P5 - Juridische Zaken 1.927  68  85  2.080  2.071  9  

Baten - P5 - Juridische Zaken 0  -148  -85  -233  -233  0  

Totaal Programma 5 - 
Juridische Zaken 

1.927  -80  0  1.847  1.838  9  

Lasten - P6 - Facilitaire Zaken 3.271  155  -40  3.386  3.359  28  

Baten - P6 - Facilitaire Zaken -2.190  0  0  -2.190  -2.190  0  

Totaal Programma 6 - 
Facilitaire Zaken 

1.081  155  -40  1.196  1.169  28  

Lasten - P7 - Directie & Bedrv 686  416  658  1.761  1.835  -75  

Baten - P7 - Directie & Bedrv 0  0  -489  -489  -489  0  

Totaal Programma 7 - Directie 
& Bedrijfsvoering 

686  416  169  1.272  1.347  -75  

Lasten - Alg Dekkingsmiddelen 454  -92  -362  0  -95  95  

Baten - Alg Dekkingsmiddelen -24.604  141  0  -24.463  -24.463  0  

Totaal Algemene 
Dekkingsmiddelen 

-24.151  50  -362  -24.463  -24.558  95  

Lasten - Onvoorzien 103  2  0  104  0  104  

Baten - Onvoorzien 0  0  0  0  0  0  

Totaal Onvoorzien 103  2  0  104  0  104  

Totaal Lasten 27.666  243  1.892  29.801  29.802  -1  

Totaal Baten -27.666  -282  -1.892  -29.840  -29.854  13  

Totaal Lasten en Baten 0  -39  0  -39  -51  12  

Toevoeging reserves 0  349  0  349  349  0  

Onttrekking reserves 0  -310  0  -310  -310  0  

Totaal Reserves 0  39  0  39  39  0  

Eindtotaal -0  0  -0  0  -12  12  
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De prognoses leidden op verschillende programma’s tot financiële afwijkingen. Over de hele linie genomen verwacht 

Servicepunt71 met de nodige interne bijsturingen uit te kunnen komen binnen de financiële kaders: in deze rapportage 

is een voordelig resultaat van € 12.000 geprognosticeerd. Er zijn geen afwijkingen die leiden tot voorstellen betreffende 

een verhoging van de bijdrage van de deelnemers. 

6.2 Ontwikkeling van de baten en lasten per kostencategorie 

 

Baten en lasten per 
kostencategorie 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Personele lasten 17.467  143  2.071  19.681  20.026  -345  

Personele transitielasten 69  0  0  70  70  0  

Materiële lasten 6.971  44  -460  6.556  6.307  249  

Materiële transitielasten 0  310  220  530  530  0  

Kapitaallasten 3.489  -524  0  2.965  2.965  0  

Inkoopvoordeel -236  175  61  0  0  0  

Saldo Financiëringsfunctie -93  93  0  0  -95  95  

Totaal lasten 27.666  243  1.892  29.801  29.802  -1  

Bijdragen deelnemers -26.826  -294  -1.527  -28.647  -28.647  0  

Bijdragen derden -840  12  -365  -1.193  -1.206  13  

Totaal baten -27.666  -282  -1.892  -29.840  -29.854  13  

Toevoeging reserves 0  349  0  349  349  0  

Onttrekking reserves 0  -310  0  -310  -310  0  

Totaal reserves 0  39  0  39  39  0  

Eindtotaal 0  0  0  0  -12  12  

6.3 Wijzigingsvoorstellen 

 

1. Meerwerk gemeenten 

Met gemeenten zijn in de loop van 2014 meerwerkovereenkomsten gesloten of via het BVO financieringsafspraken 

gemaakt. Via onderstaande wijzigingsvoorstel worden de daarmee samenhangende lasten en baten aan de begroting 

2014 toegevoegd. 

Programma Kostencategorie lasten baten 

Programma 1 - ICT  Personele lasten/Bijdragen deelnemers 62 -62 

Programma 2 - Inkoop  Personele lasten/Bijdragen deelnemers 273 -273 

Programma 3 - Financiën  Personele lasten/Bijdragen deelnemers 606 -606 

Programma 4 - HRM  Personele lasten/Bijdragen deelnemers 312 -312 

Programma 5 - Juridische Zaken  Personele lasten/Bijdragen deelnemers 85 -85 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsv.  Materiële lasten/Bijdragen deelnemers 20 -20 

Totaal Meerwerk gemeenten   1.358 -1.358 

 

2. Contractregistratie, -beheer en management 

Het BVO heeft in oktober 2013 ingestemd met een uitbreiding van de dienstverlening van de service-eenheid Inkoop. 

Het betreft de (vooralsnog tijdelijke) uitbreiding met integraal contractmanagement (contractregistratie, -beheer en -

management) en de structurele uitbreiding met Inkoop control. Hiermee worden de rechtmatigheid en de doelmatigheid 

van de inkoopfunctie verder vergroot. Om deze dienstverlening te kunnen uitvoeren is een uitbreiding van de formatie 

noodzakelijk, waarvoor de gemeenten de financiële dekking verzorgen. Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2014 
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ingestemd met de deels tijdelijke en deels vaste formatie uitbreiding van de betrokken acht functies. De wijzigingen zijn 

reeds in de ontwerp-begroting 2015 opgenomen. In een eerdere begrotingswijziging over 2014 is een eerste raming 

verwerkt. Met onderstaande mutatie wordt de raming aangepast naar de meest actuele afspraken. 

Programma Kostencategorie lasten baten 

Programma 2 - Inkoop  Personele lasten 145 0 

Programma 2 - Inkoop  Materiële lasten -88 0 

Programma 2 - Inkoop  Bijdragen deelnemers 0 -57 

Totaal Contract Reg Beheer en Management   57 -57 

 

3. Invulling inkooptaakstelling Servicepunt71 

De resterende inkooptaakstelling ter hoogte van € 61.000 kan structureel worden ingevuld als gevolg van enkele 

aanbestedingen op het facilitaire vlak en door een aanpassing op de indexering van materiële budgetten toe te passen. 

Programma Kostencategorie lasten baten 

Programma 6 - Facilitaire Zaken  Materiële lasten -40 0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Inkoopvoordeel 61 0 

Algemene Dekkingsmiddelen  Materiële lasten -21 0 

Totaal invulling inkooptaakstelling SP71   0 0 

 

4. 3D’s Jeugdzorg 

Aan de hand van een opgestelde propositie heeft Servicepunt71 de opdracht gekregen van het 

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda om voor de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland het technisch 

opdrachtgeverschap (de beheerorganisatie) uit te (laten)werken en hiervoor de benodigde voorbereidingen te treffen 

zodat e.e.a. op 1 januari 2015 kan starten. De formeel nog overeen te komen dienstverlening door Servicepunt71 aan 

(de gemeenten van) Holland Rijnland  zou vooralsnog voor een periode van 2 jaar gelden. De indicatieve begroting van 

de projectfase 3D’s/Jeugdzorg wordt met onderstaand voorstel aan de begroting 2014 toegevoegd. 

Programma Kostencategorie lasten baten 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Materiële lasten 357 0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Bijdragen derden 0 -357 

Totaal 3D's Jeugdzorg   357 -357 

 

5. Technische wijziging 

In de tabellen in deze bestuursrapportage is ten behoeve van het inzicht een aantal technische begrotingswijzingen al 

verwerkt. Deze wijzigingen worden nog ter autorisatie aan het algemeen bestuur worden aangeboden.  

Het gaat met name om een correctie op toegerekende indexering en om verschuivingen in rubricering van 

kostencategoriën. 

Programma Kostencategorie lasten baten 

Programma 1 - ICT  Personele lasten 223 0 

Programma 2 - Inkoop  Personele lasten 9 0 

Programma 3 - Financien  Personele lasten 152 0 

Programma 3 - Financien  Materiële lasten -152 0 

Programma 4 - HRM  Personele lasten 86 0 

Programma 4 - HRM  Materiële lasten -78 0 

Programma 4 - HRM  Bijdragen derden 0 -8 

Programma 5 - Juridische Zaken  Personele lasten 26 0 

Programma 5 - Juridische Zaken  Materiële lasten -26 0 

Programma 6 - Facilitaire Zaken  Personele lasten 93 0 
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Programma Kostencategorie lasten baten 

Programma 6 - Facilitaire Zaken  Materiële lasten -93 0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Personele lasten -2 0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Materiële lasten 2 0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Materiële transitielasten 220 0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Bijdragen deelnemers 0 -112 

Algemene Dekkingsmiddelen  Materiële lasten -341 0 

Totaal Technische wijziging   120 -120 

 

6. Algemene begrotingswijziging 

De specifieke begrotingswijzigingen die hierboven zijn toegelicht vloeien allen voort uit eerdere afspraken en/of uit het 

bestaande beleid. Deze wijzigingen zijn reeds in de tabellen in deze rapportage verwerkt zodat de verwachte saldi een 

zuiver beeld geven van de verwachting in de jaarrekening. De prognoses laten op diverse programma’s afwijkingen 

zien, die bij ongewijzigde voortzetting leiden tot afwijkingen in de jaarrekening en begrotingsonrechtmatigheden. 

Onderstaande begrotingswijziging (nog niet verwerkt in de eerdere tabellen in deze rapportage) maakt een betere 

sturing gedurende de rest van het jaar mogelijk. Onderdeel hiervan is het inzetten van de post Onvoorzien, met name 

om enkele incidentele tegenvallers binnen het programma ICT op te kunnen vangen. 

 

Programma Kostencategorie lasten baten 

Programma 1 - ICT  Personele lasten 175 0 

Programma 1 - ICT  Materiële lasten 140 0 

Programma 1 - ICT  Bijdragen derden 0 25 

Programma 2 - Inkoop  Materiële lasten -30 0 

Programma 4 - HRM  Materiële lasten -130 0 

Programma 6 - Facilitaire Zaken  Materiële lasten -40 0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Personele lasten 89 0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering  Materiële lasten -30 0 

Algemene Dekkingsmiddelen  Saldo financieringsfunctie -95 0 

Onvoorzien  Materiële lasten -104 0 

Totaal Algemene begrotingswijziging   -25 25 

6.4 Bijdrage deelnemers 

Na verwerking van de voorgestelde begrotingswijzigingen vertonen de geraamde bijdragen van deelnemers het 

volgende beeld: 

Bijdragen deelnemers 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
Begroting 

2014 

Eerdere 
begrotings-
wijzigingen 

Voorstel 
begrotings-

wijziging 

Aangepast 
Begroting 

2014 

Prognose 
Rekening 

2014 

Prognose 
Saldo 2014 

Bijdrage gemeente Leiden -20.755  -218  -1.290  -22.263  -22.263  0  

Bijdrage gemeente Leiderdorp -2.826  -37  -70  -2.932  -2.932  0  

Bijdrage gemeente Oegstgeest -2.268  -31  -147  -2.446  -2.446  0  

Bijdrage gemeente Zoeterwoude -978  -8  -20  -1.006  -1.006  0  

Totaal Bijdragen deelnemers -26.826 -294 -1.527 -28.647 -28.647 0 

 

De wijzigingen hebben betrekking op ambtelijk overeengekomen bijdragen, overeengekomen meerwerk of een zo goed 

mogelijke inschatting daarvan, in opdracht van en afstemming met de betrokken gemeenten.  
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Nieuwe verrekensystematiek: nog geen gevolgen voor (wijziging van) de begroting 2014 

Eerder in deze rapportage is aangegeven dat in het kader van de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering 

er een transitie plaatsvindt van input gestuurde dienstverlening naar output gestuurde dienstverlening en van input 

gefinancierde naar output gefinancierde dienstverlening. 

Het beprijzingsmodel dat hieraan ten grondslag ligt is door Servicepunt71 samen met de gemeenten vastgesteld (BVO, 

september 2013). In de leveringscontracten voor 2014 zijn prijzen opgenomen, die van de uitgangspunten van het 

model zijn afgeleid. Deze prijzen hebben geen invloed op het begrotingsjaar 2014, dat een leerjaar is, om ervaring op te 

doen met het model. De systematiek zal worden opgenomen in de DVO over 2015 en verder jaren. Op grond van de 

door het BVO vastgestelde uitgangspunten wordt stapsgewijs toegegroeid naar de reële verdeling op basis van 

werkelijke afname en kosten (doorwerking herverdeeleffect). Het stapsgewijs doorwerken van het herverdeeleffect 

houdt in dat in de begrotingsjaren vanaf 2016 achtereenvolgens 33%, 67% resp. 100% van het herverdeeleffect wordt 

verwerkt. 

6.5 Reserves en voorzieningen 

Na verwerking van de voorgestelde begrotingswijzigingen vertoont het aangepast verwacht verloop van de 

bestemmingsreserves het volgende beeld: 

Bestemmingsreserves 

Stand per 

1/1/14 2014 2015 2016 2017 2018 

Reserve egalisatie kapitaallasten 489 838 395 114 0 518 

Reserve Transitie 560 250 0 0 0 0 

Reserve Flankerend Beleid 500 500 350 200 100 0 
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