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Duurzaamheid:  
Hoe pro-actief gaat de gemeente zich inzetten voor het onder de aandacht brengen van de 

duurzaamheidsregelingen en subsidies richting de scholen?  

Welke werkafspraken zijn daar intern al over gemaakt? Wanneer staat het op de agenda van het OOGO? 

  

Antwoord: 

Dit onderwerp stond op de agenda van het OOGO van 5 oktober. Onderstaand het verslag van dit 

agendapunt. De verdere uitvoering  wordt betrokken bij het duurzaamheidsbeleid. 

 

Esther Vogelpoel en Richard de Jong lichten de doelstelling van het Groene Collectief toe. Als voorbeeld 

voor het onderwijs refereren zij aan een door hen geleid project in de Drechtsteden waar 32 basisscholen 

aan deel hebben genomen. Dit project is succesvol verlopen waarbij de deelnemende basisscholen 

gemiddeld 20% op hun energiekosten hebben kunnen besparen.  

Zij bieden een 0-meting aan voor een bedrag van € 1.000 excl. btw. Hierin wordt gekeken naar het 

energieverbruik, de nota en de aansluiting alsook de synergie tussen de installaties 

Presentatie en aanvullende informatie van het voorbeeldproject is toegevoegd.  

Deze week is het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming 

scholen in de Staatscourant gepubliceerd. Op basis van deze regeling kunnen scholen in aanmerking 

komen voor een bijdrage in de kosten van een extern advies op maat van een specialist met betrekking tot 

verduurzaming en verfrissing van hun schoolgebouw. De subsidie is 50 % van de externe kosten tot een 

maximum van € 3.500 inclusief BTW. 

Jeff Gardeniers zegt toe voor dit onderwerp aandacht te vragen voor het gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid. 

 

 

Schatkistbankieren:  

Welke gevolgen kan het onderzoek naar schatkistbankieren voor het Leiderdorpse onderwijsveld 

hebben?  

Zijn er besturen die hiervan gebruik maken? Voor welke bedragen? Indien ja, staat de gemeente daar dan 

voor garant en zijn die risico’s in kaart gebracht? 

 

 

 



 

 

Antwoord: 

De paragraaf over schatkistbankieren is in het rapport opgenomen om uw raad te informeren over deze 

ontwikkeling. Als de lange termijn visie inzake de onderwijshuisvesting gereed is kan het wellicht 

interessant zijn om de mogelijkheid van schatkistbankieren verder te onderzoeken. Er zijn nu geen 

schoolbesturen die voor hun schoolgebouwen in Leiderdorp van deze mogelijkheid gebruik maken noch 

hebben wij  informatie van de schoolbesturen ontvangen dat zij hier gebruik van willen maken.   

  

Passend onderwijs:  

De gemeente is verantwoordelijk voor de facilitering van passend onderwijs.  

Hoe deze vierde decentralisatie wordt uitgevoerd heeft grote invloed op de kansen die een kind krijgt en 

op de (school)keuzevrijheid van ouders?  

In het IHP staat dat u eventueel in overleg gaat over aanpassingen. Is het niet zo dat de gemeente 

wettelijk verplicht is deze aanpassingen, indien daar om gevraagd wordt, te realiseren? 

 

Antwoord: 

Het door een school ‘opnemen’ van leerlingen die aangewezen zijn op extra zorg en ondersteuning kan 

tot gevolg hebben dat de schoolgebouwen moeten worden aangepast, afhankelijk van de beperking van 

de leerling en de zorg die deze leerling nodig heeft. Het is zodoende dus de vraag of en zo ja in welke 

mate aanpassingen van schoolgebouwen nodig zijn en wie verantwoordelijk is voor het bekostigen van 

deze aanpassingen. Als blijkt dat bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn is het advies van de VNG 

om de kosten van deze aanpassingen voor rekening van het schoolbestuur te laten komen, tenzij het Rijk 

aan de gemeenten extra middelen beschikbaar stelt. Dit standpunt is gebaseerd op de volgende 

overwegingen: 

- in de onderwijswetten is opgenomen dat aanpassingen als het aanbrengen van een invalidentoilet en 

het toegankelijk maken van het gebouw voor gehandicapten geen voorziening huisvesting onderwijs zijn 

en 

- in de code interbestuurlijke verhoudingen (overeenkomst tussen de VNG en het Rijk) is 

overeengekomen dat de gemeenten uitsluitend extra financiële verplichtingen aangaan op het moment 

dat het rijk hiervoor extra middelen beschikbaar stelt. 

 

Ten aanzien van onze lokale situatie is nog op te merken: 

 Bij de realisatie van brede school west is extra ruimte gerealiseerd bij basisschool De Leeuwerik 

en basisschool Prins Willem-Alexander  ten behoeve van passend onderwijs;  

 De samenwerkingsverbanden hebben geconstateerd dat voor passend onderwijs geen 

aanpassingen aan gebouwen noodzakelijk zijn.  

 


