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29 oktober 2014
13.30-15.00 uur
gemeentehuis
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting en gewijzigde verordening

Aanwezig

:

Afwezig

:

Dhr. L. Soffers- stichting SOM
Dhr. F. van Oosterbosch- Lowys Poquinstichting
Wethouder C. Zijlmans gemeente Steenbergen
Dhr. B. Meyer- gemeente Steenbergen
Mw. A. Marchand- gemeente Steenbergen
Mw. J. van Biemen- stichting ABBO
Dhr. P. Jacobs- stichting Kruislandse Scholen

1. Opening en mededelingen
Mw. Van Biemen heeft zich afgemeld voor het overleg. Van de heer Jacobs is niets vernomen.
2. Overdracht n.a.v het inspectierapport d.d. 8 oktober 2014
Het rapport wordt per school doorgenomen.
De Regenboog(Dinteloord) - Stichting SOM
Wethouder Zijlmans geeft aan problemen te hebben met de vermelding van de brandmeldinstallatie bij dit
inspectierapport. Eerder dit jaar is er ook een aanvraag ontvangen van het schoolbestuur voor de
vervanging van de brandmeldinstallatie. Dhr. Soffers geeft aan graag een schriftelijke onderbouwing te
willen ontvangen alvorens hij kan reageren. Som kan op dit moment niet akkoord gaan met de
voorgestelde verdeling van kosten op basis van het inspectierapport.
Petrus en Paulus (Dinteloord)– Lowys Porquinstichting
Bestrating, rekening gemeente schotelende valondergronden en vervangen versleten radiatoren rekening
gemeente. Uitwassende grondhelling hiervoor zoekt gemeente in overleg met de afdeling openbare
ruimte een oplossing voor.
Groen van Prinsterer (Dinteloord)– Lowys Porquinstichting
Kozijn: rekening gemeente, voegwerk bestuur, schotelende valondergrond gemeente Kunststof
dakbedekking gemeente, wordt in 2014 nog opgelost.
Gummarus– (Steenbergen)Lowys Porquinstichting
Geen bijzonderheden
Pius X-( Welberg)– Lowys Porquinstichting
Nog geen overzicht van de kadastrale gegevens ontvangen.
Bestrating gemeente, voegwerk: bestuur,
Merijntje (Nieuw Vossemeer)- Lowys Porquinstichting
Ingroeiende klimop en kleine schades: bestuur.
Het Podium(Maria Regina) (Steenebrgen)- Lowys Porquinstichting
Nieuwe School, mochten er problemen zich voordoen dan valt dat onder de garantie.
De Lowys Poquinstichting kan instemmen met de voorgestelde verdeling.

De Nieuwe Veste (Steenbergen)- ABBO
Stalen kozijnen zullen we als gemeente vervangen.
Scheefstand hekwerk: wordt nog uitgezocht.
De Zonneberg (Kruisland)- Stichting Kruislandse scholen
Loodstroken opgaand metselwerk: herstel was door de gemeente als gestart, zal verder afgewerkt
worden.
2. Vraagstelling schoolbesturen
De vraagstelling van de schoolbesturen was: stel dat er nu de komende vijf jaar iets aan groot onderhoud
op het MOP staat, kunnen we hier dan afspraken over maken.
De wethouder geeft aan dat er nog een budget is dat op is als we alle acties uitvoeren op basis van het
inspectierapport. Hij geeft aan dat er richting toekomst bij calamiteiten altijd de zorgplicht is en dat de
gemeente niet op voorhand de deur dicht houdt.
LPS laat een MOP voor iedere school opstellen en laat daarbij een uitsplitsing maken naar datgene wat
voor de gemeente zou zijn als de aanstaande wetswijziging niet aan de orde zou zijn. Mochten hier zaken
binnen nu en vijf jaar uitkomen die tot grote uitgaven leiden dan gaat LPS daar graag met de gemeente
over in gesprek.
SOM en ABBO zijn ook van plan nieuwe MOP’s op te stellen.. Er wordt een gesprek gepland als er een
aanleiding toe is.
3. Verordening
Mw. Marchand geeft een toelichting op de essentie van de verordening, de verordening is standaard
conform de voorstellen van de VNG modelverordening. De schoolbesturen vragen of de genoemde
termijn voor de leerlingprognoses in dit concept met redenen op 15 jaar is gezet, terwijl de termijn in de
vorige verordening op 10 jaar stond. Nee dat is niet zo, bij nader inzien is de gemeente ook van mening
dat een termijn van 10 jaar meer recht doet aan de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.
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