
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii mi ii ii ii 

BM1402336 

Raadsvergadering Agendanummer 
18 december 2014 

Onderwerp 
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Steenbergen; 25 november 2014 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
In verband met de overheveling van het buitenonderhoud van de schoolgebouwen hebben wij na de 
zomervakantie een traject opgestart met de schoolbesturen om dit voor te bereiden. De VNG heeft op 
basis van de wetswijziging op basis van de artikelen 102 van de Wet primair onderwijs, artikel 100 Wet op 
de expertise centra en artikel 76m van de Wet voortgezet onderwijs een modelverordening opgesteld. 

2. Achtergrond 
Op 1 januari 2015 vindt er een wetswijziging plaats. Achtergrond hiervan is om de volgende doelen te 
realiseren: 
- opheffen verschillende belangen (zogenaamde split incentives) 
- opheffen trage procedures en administratieve lasten 
- vergroten autonomie schoolbesturen 

Met deze actie wordt er 159 miljoen uit het gemeentefonds overgeheveld naar de schoolbesturen. Per 
leerling is dit ca. 0 70. Voor scholen met veel leegstand heeft dit dus een financieel nadelig effect. 
Daarnaast wordt erO 256 miljoen gekort op het gemeentefonds omdat uit onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer bleek dat gemeenten de budgetten niet aan onderwijshuisvesting besteedde. Overigens is 
volgens de VNG op basis van het rapport van de Algemene Rekenkamer dit bedrag geen C 256, maar 0 
164 miljoen. 

De gemeente blijft verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, schade/constructiefouten 
(tenzij verwijtbaar aan slecht onderhoud), medegebruik, ingebruikgeving, terrein, eerste inrichting, 
verzekeringen en OZB van schoolgebouwen en lokalen bewegingsonderwijs. Er is geen 
overgangsregeling in het leven geroepen door de staatssecretaris, waardoor er sprake is van een 'koude 
overdracht'. Het gevolg van de wetswijziging is dat de gemeentelijke zorgplicht voor onderhoud en 
aanpassen van schoolgebouwen en lokalen bewegingsonderwijs vervalt. 

Het gevolg van de wetswijziging is ook dat de Verordening Voorziening Onderwijshuisvesting gemeente 
Steenbergen (laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 31 januari 2008) aangepast moet worden. Het 
vaststellen van de verordening is verplicht op basis van de artikelen 102 van de Wet primair onderwijs, 
artikel 100 Wet op de expertise centra en artikel 76m van de Wet voortgezet onderwijs. 

3. Overwegingen 
Op basis van een plan van aanpak dat in overleg met de schoolbesturen is opgesteld in het OOGO (Op 
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Overeenstemming Gericht Overleg) (zie verslag 3 september 2014) zijn wij aan de slag gegaan. Er is een 
inspectie gehouden om te kunnen bepalen of er sprake is van achterstallig onderhoud aan de negen 
schoolgebouwen in de gemeente Steenbergen. 

De inspectie heeft geresulteerd in een opname per school, waar per school is aangegeven of een post 
voor rekening van het schoolbestuur of de gemeente komt. 

Uit het inventarisatierapport blijkt dat C 71.573,- aan achterstallig onderhoud voor de gemeente komt 

Ook heeft er zich onverwachts een grote kostenpost van C 25.000 voor gedaan in verband met de 
verwijdering van asbest bij twee scholen van de Lowys Porquistichting, waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is. Per 1 januari 2015 worden de eisen voor de asbestverwijdering behoorlijk 
aangescherpt, waardoor er snel actie ondernomen is door het schoolbestuur. Inmiddels heeft in de 
herfstvakantie het schoolbestuur het asbest laten verwijderen. 

Resumerend komen we aan de volgende bedragen: 
Achterstallig onderhoud op basis van inspectierapport: C 71.573 
Asbestverwijdering Lowys Porquinstichting C 25.000 
Uitwassende grondhelling C 25.000 
Totaal C 121.573 

Bij 4 zullen we verder op de middelen in gaan. 

In het OOGO van 29 oktober (zie verslag) heeft de wethouder aangegeven het achterstallig onderhoud te 
willen bekostigen en laten uitvoeren na toestemming van de gemeente. De stichting SOM kon zich niet 
vinden in de gevoerde redenering en heeft gevraagd om een schriftelijke onderbouwing van de posten die 
voor rekening van het schoolbestuur van SOM komen. 

In het OOGO is afgesproken dat indien uit de door de schoolbesturen op te stellen MOP's (Meerjaren 
Onderhoudsplanning) in de komende 5-10 jaar zaken naar voor komen waarvoor schoolbesturen niet of 
onvoldoende hebben kunnen reserveren, de gemeente mee zal deneken over een financiële dekking van 
deze zaken. 

In het OOGO is ook afgesproken om de MOP's (vanaf 1.1.2015 verantwoordelijkheid schoolbestuur) met 
elkaar en de gemeente te delen. Dit maakt het beoordelen van eventuele aanvragen en het op peil 
houden van het kwaliteitsniveau van de scholen op een eenvoudige manier controleerbaar en 
transparant. Steekproefsgewijs zal door de afdeling E&B bij de scholen inspecties worden uitgevoerd om 
te zien op de MOP's ook ter uitvoering worden gebracht. 

b. Het vaststellen van een nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
De nieuwe verordening bevat wijzigingen als gevolg van de aanpassingen in de wet en is tevens een 
vereenvoudiging. In de verordening wordt alleen geregeld, wat de wetgever eist. 

De doelstelling van de vereenvoudiging betreft: 
- het vergroten van de leesbaarheid 
- tekstuele aanpassingen 
- inhoudelijke aanpassingen: leerlingenprognose, bouwkundige rapportage, vergoeding medegebruik, 
herzien procedure rooster bewegingsonderwijs, bijlagen op basis van voorziening i.p.v.. onderwijssector. 

In de volgende twee schema's is weergegeven hoe de veranderingen in geldstromen per 1 januari 2015 
a.s. uitpakken: 
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R I J K S V E R G O E D I N G ONDERHOUD : 
(INCL. RENOVATIE) 

VANAF 1 januari 1997 

Technische en 
functiever Technisch Partiële Ingrijpend Algehele Preventief 
beterende onderhoud aanpassing aanpassing onderhoud onderhoud 

aanpassingen 

L 
Onderho 

Gemeente 

RIJKSVERGOEDING ONDERHOUD en AANPASSING 

VANAF 1 januari 2015 

Onderhoud I aanpassing via 
rijksvergoeding 

materiële instandhouding 

Schoolbestuur 

Als lokaal beleid heeft de gemeente Steenbergen in het verleden de termijn voor de leerlingprognoses op 
10 jaar gesteld i.p.v. 15 jaar. Hiermee wordt een iets betrouwbaarder beeld verkregen. In de nieuwe 
verordening worden de schoolbesturen verantwoordelijk voor het opstellen voor de leerlingprognoes. 
Voorgesteld is, ook vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening, om als gemeente 1 x per 3 jaar een 
leerlingprognose op te laten stellen. 

Het zou kunnen dat ontwikkelingen als gevolg van passend onderwijs of het ruimtebehoeftemodel van het 
voortgezet onderwijs noodzaak geven tot een evaluatie van de verordening. 
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4. Middelen 
Zoals onder 3 vermeld, bedragen de totale kosten voor nog uit te voeren onderhoud C 121.573,-,- Dit kan 
worden gedekt uit de voorziening onderhoud schoolgebouwen. In deze voorziening resteert dan nog een 
bedrag van C 23.436,-,- Vooralsnog wordt voorgesteld dit bedrag in 2015 nog beschikbaar te houden voor 
onvoorziene onderhoudskosten, waarin de gemeente een financiële bijdrage moet of wenst te leveren. 

5. Risico's 
De overheveling buitenonderhoud is voorzien als een koude overdracht. Vanuit de gemeentelijke 
zorgplicht houden wij een opening mogelijk om problemen in de onderwijshuisvesting op basis van de 
nieuwe MOP's bespreekbaar te maken. Overigens zonder toezeggingen over middelen of 
voorfinanciering. 

Het schoolbestuur van de stichting SOM heeft in het OOGO aangegeven niet akkoord te zijn met de door 
ons gevolgde redenering. De situatie zou ertoe kunnen leiden dat als er na nader overleg geen 
overeenstemming bereikt wordt er een juridische procedure volgt met alsnog een toekenning van de 
voorziening. 

6. Communicatie/Aanpak 
Nadat u ingestemd hebt met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente 
Steenbergen 2015 treedt deze verordening per 1 januari 2015 in werking onder intrekking van de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Steenbergen, laatstelijk gewijzigd bij 
raadsbesluit van 31 januari 2008. De verordening kan per 1 januari 2015 opgenomen worden in het 
publicatieregister van de gemeente. 

7. Voorstel 
1. Het achterstallig onderhoud ad 6 121.573,- te dekken uit de Voorziening Onderwijshuisvesting te 

dekken (C145.009) 
2. Het resterend saldo van de voorziening onderhoud schoolgebouwen C 23.436,- in 2015 beschikbaar te 
houden voor onvoorziene onderhoudskosten, waarin de gemeente een financiële bijdrage moet of wenst 
te leveren 
2. In te stemmen met de verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs gemeente Steenbergen 2015; 
3. De verordening Voorzieningen Huisvesting gemeente Steenbergen, laatstelijk gewijzigd bij 
raadsbesluit 31 januari 2008 in te trekken; 
4. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Steenbergen 2015 op te nemen in het 
publicatieregister van de gemeente Steenbergen. 

Hoogachtend, 

de burgemeester 


