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Onderwerp : PCSV  
 
Vraagsteller : BBL/Joop van der Hoogt 
 
Datum : 30 mei 2013                                   
 
Reac tie c ollege: 
Gisteren –woensdag 5 juni- deelde de PCSV ons een wa t zij zelf noemde ‘ d ijkdoorb raak’  mee.  
Samen met d e SCOL en het Leidse PC-sc hoolbestuur (PCL) gaa t de PCSV een vervang ingspool 
instellen. Hierin kunnen 5 medewerkers van de PCSV uit het Risic od ragend e deel van de forma tie 
(RDDF) worden gep laa tst. Hierdoor betaa lt het Vervang ingsfonds hun sa la ris door totda t zij (over 
een jaa r) kunnen worden ontslagen. Wij zijn verheugd  met deze op lossing  voor de betreffende 
medewerkers, d ie op  deze manier een minder risic ovolle periode tegemoet gaan. Voor d e 
financ iële situa tie van de PCSV is d it een positieve wend ing d ie  we niet hadden kunnen voorzien. 
In het frac tiesp reekuur za l de heer Laman, interim d irec teur van de PCSV, u nader inlic hten over 
het bereikte resultaa t. 
 
Om bovenstaande reden zien wij a f van het voorstel om maximaa l € 150.000 besc hikbaar te 
stellen voor de begeleid ing  van werk naa r werk voor met ontslag  bedreigde werknemers van de 
PCSV.  Er b lijft met d it resultaa t in onze ogen vold oende ruimte in het bud get da t de PCSV voor 
maa tregelen uit het Soc iaa l Plan b esc hikbaar heeft om ook tra jec ten voor begeleid ing  van werk 
naa r werk te bekostigen.  
 
Omda t uw vragen niet a lleen de financ iële situa tie van de PCSV betroffen en het voorstel da t 
het c ollege in rela tie daa rmee deed , beantwoord en wij deze hieronder. 
 
1. 
Na de commissie behandeling (csie BM 27 mei jl) over de PCSV staat nog een reactie / antwoord open 
van het college op onze vraag / ons voorstel om alle hulp in de vorm van financiële ondersteuning niet als 
“gift” te doen maar in de constructie van een lening, waarbij de eerste aflossing kan worden uitgesteld. 
Daarmee wordt het risico van een precedent ook weer verder teruggebracht. 
 
A: 
Wij zijn van mening dat we op deze wijze de PCSV het beste tegemoet komen. De maatregel is ook 
bedoeld om de exploitatielasten van de school te verlagen. Daarbij verdienen we de ‘investering’ terug 
door de ruimte die we tot onze beschikking krijgen te verhuren. In uw voorstel blijft de PCSV zitten met nog 
een uitgestelde schuld en wordt de ene lening (bij de RABObank) afgelost met de andere. Het verkleint 
met andere woorden het risico voor de gemeente niet. 
Voor ons college heeft de precedentwerking hierbij geen rol gespeeld. In de beantwoording van andere 
vragen hebben wij betoogd waarom hiervan naar onze mening geen sprake is. Van de andere 
schoolbesturen hebben we geen signaal gekregen dat zij de vormen van ‘tegemoetkoming’ aan de PCSV 
als een precedent zien. 
 
2. 
Kan het college uitleggen wat wordt bedoeld met “economisch eigendom” zoals opgenomen in de 
antwoorden op de GroenLinks ingediende technische vragen en kan het college aangeven welke andere 
vormen van eigendom er bestaan bij de gebouwen die de PCSV gebruikt? 
 
A: 
Van de VNG-site: 
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het 
schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het 
spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom 
(schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). 
 
Het juridisch eigendom moet worden gezien als ‘gebruiksrecht’ en niet als eigendom van het vastgoed. 
 



3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan het college verder aangeven op basis waarvan het risico bestaat dat bij een faillissement de curator 
de gebouwen zal betrekken in dit faillissement? 
 
A: 
De onderwijswetgeving gaat er van uit dat het schoolgebouw te allen tijde eigendom van de gemeente blijft 
en alleen voor de gemeente economische waarde vertegenwoordigt. Dat principe is door de curator in het 
geval van de Maarsense school (gemeente Stichtse Vecht) aangevochten. 
 
Van de website van de Algemene onderwijsbond (Aob): 
Het gebouw in Maarsen waar de Regenboog gehuisvest was, is dus van de gemeente Stichtse Vecht, zo 
zegt onderwijswethouder Pieter de Groene. “In de Wet op het primair onderwijs staat dat een 
schoolbestuur eigendomsrechten heeft als gebruiker. Maar als de school ophoudt te bestaan, vervalt het 
eigendom aan de gemeente. Door het faillissement is dat het geval”, aldus De Groene.  
Curator Alice van der Schee is echter van oordeel dat het schoolgebouw in de failliete boedel thuishoort. 
“Dat blijkt bijvoorbeeld uit het kadaster, daar staat het schoolbestuur als eigenaar genoemd”, verklaart haar 
assistent Mark Murris. “Ik weet dat er in de Wet op het primair onderwijs bepalingen staan waarop de 
gemeente Stichtse Vecht zich beroept, maar over de uitleg van die regels verschillen we van mening. Dat 
wordt onderwerp van procedures.” 
 
4. 
Heeft de gemeente in het geheel geen eigendomsrechten als het over de gebouwen gaat? 
 
A: 
Deze vraag hebben we hierboven afdoende beantwoord. 

 


