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Aan de fractie van de Volkspartij 
t.a.v. de heer M. Lambers

Steenbergen, 9 november 2021

onderwerp : Vragen van raadsleden I Vragen Reglement
van Orde

Geachte heer Lambers ,

Op 13 oktober 2021 heeft u schríftelijk vragen gesteld over onderwijshuisvesting in 
Dinteloord. Dit naar aanleiding van vragen uit de samenleving, die onder meer gesteld 
zijn tijdens de debatavond van 11 oktober 2021 in het Dorpshuis te Dinteloord.

Hieronder vindt u een korte inleiding op het thema onderwijshuisvesting. Daarna 
beantwoorden wij uw vragen; met steeds het antwoord direct na de vraag.

Inleiding
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en 
uitbreiding van scholen. Dit is vastgelegd in onder meer artikel 102 van de Wet op het 
primair onderwijs (Wpo) en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo). 
De zorgplicht van gemeenten betreft vervanging, nieuwbouw, uitbreiding en tijdelijke 
huisvesting, eerste inrichting, constructiefouten, vergoeding van schade als gevolg van 
bijzondere omstandigheden en de OZB. Bekostiging hiervan geschiedt via algemene 
uitkering van het Gemeentefonds.

Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van het groot onderhoud van 
schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar het schoolbestuur.
Als onderdeel van de lumpsum ontvangt een bestuur hiervoor vanuit het Rijk onder 
ander een genormeerde vergoeding voor onderhoud, energieverbruik en 
schoonmaak. De schoolbesturen dienen het onderhoud te bekostigen voor het terrein 
en gebouw als het gaat om: het onderhoud van de binnenkant, het buitenonderhoud 
en aanpassingen, het herstelonderhoud en vervanging van leer- en hulpmiddelen.

Schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van een schoolgebouw. De gemeente heeft 
hierop een zogenaamd 'economisch claimrecht': wanneer de onderwijsbestemming 
van een pand vervalt, komt het terug naar de gemeente omdat deze de bouw heeft 
bekostigd.
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Om de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van onderwijshuisvesting uit 
te kunnen voeren, is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Steenbergen (hierna: Verordening) vastgesteld. Dit is een raadsbevoegdheid op grond 
van artikel 149 Gemeentewet. In de Verordening is het proces vastgelegd waarmee 
een huisvestingsaanvraag vanuit een schoolbestuur door de gemeente dient te 
worden afgehandeld tot aan besluitvorming door de gemeenteraad toe.
De meest recente Verordening is met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 
vastgesteld in de raadsvergadering van 25 februari 2021.

Beantwoording van uw vragen:
1. Vind er overleg plaats met de schoolbesturen c.q. de schooldirecties in Dinteloord 

over verbetering van de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs?

Antwoord:
Hierover vindt op dit moment geen specifiek overleg plaats. Eventuele aanvragen voor 
onderwijshuisvesting worden in behandeling genomen volgens de Verordening.

2. Is het juist dat de drie schoolgebouwen voor respectievelijk De Regenboog, De 
Petrus en Paulusschool en de Groen van Prinstererschool niet meer volledig dan 
wel gedeeltelijk voldoen aan de daar aan te stellen eisen?

Antwoord:
Bovengenoemde gebouwen dateren uit respectievelijk 1977, 1974 en 1970 en zijn 
gebouwd volgens de destijds geldende normen en regelgeving. Inmiddels worden er 
andere normeringen gehanteerd als het gaat om bijvoorbeeld bruto vloeroppervlak, 
binnenklimaat en veiligheid. Het is aannemelijk dat de schoolgebouwen in Dinteloord 
hier niet geheel aan voldoen.

3. Welke maatregelen heeft uw college genomen om de instandhouding te 
verzekeren en goed onderhoud te plegen?

Antwoord:
Instandhouding en onderhoud aan onderwijsgebouwen zijn bij wet sinds 2015 
overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen; inclusief de daarbij behorende 
budgetten. Goed onderhoud aan onderwijsgebouwen is daarmee aan de betreffende 
schoolbesturen, niet aan het college.

4. Is uw college bekend met de wens om voor de kern Dinteloord in overleg met de 
schoolbesturen nieuwe onderwijshuisvesting te realiseren, al dan niet in een 
gecombineerd gebouw met behoud van de denominaties?

Antwoord:
Dit is ons bekend.

2



2136746

5. Voert het college bestuurlijk of ambtelijk overleg met de schoolbesturen en/ of 
directies van de basisscholen om dit doel te bereiken?

Antwoord:
Het onderwerp komt ambtelijk en bestuurlijk wel aan de orde in gesprekken, maar er 
wordt hierover op dit moment geen specifiek overleg gevoerd. In het kader van onder 
meer maatschappelijk vastgoed zal dit overleg wel opgepakt worden in het komende 
halfjaar.

6. Wat is in dat geval de tijdplanning om deze nieuwbouw te realiseren?

Antwoord:
De Verordening voorziet in nieuwbouw wanneer een schoolgebouw de maximale 
levensduur van 60 jaar heeft bereikt. Gezien de leeftijd van de genoemde gebouwen is 
nieuwbouw voorzien rond 2030. Aanvragen hiervoor zijn nog niet ingediend bij ons.

7. Gesteld werd door de vertegenwoordiger van de GMR van de Louis Porquin 
stichting dat de gemeente Steenbergen kennelijk geen plan heeft me betrekking 
tot de onderwijshuisvesting in Dinteloord. Is dat juist? Indien dat zo is welke 
maatregelen zijn en/ of worden genomen om dat probleem op te lossen? Zie het 
extract uit het Jaarverslag 2020.

Antwoord:
De grondslag voor onderwijshuisvesting in Steenbergen is de Verordening, zoals 
vastgesteld door de raad. Op basis hiervan kan een schoolbestuur altijd een aanvraag 
voor onderwijshuisvesting indienen.
In het kader van gebiedsontwikkeling, accommodatiebeleid en de transities op gebied 
van klimaat en energie, maken we liever een gezamenlijk plan waar zowel gemeente 
als schoolbesturen (financieel) aan bijdragen. Zo'n integraal huisvestingsplan (IHP) 
bevat afspraken die verder gaan dan in de Verordening. Het IHP is daarmee 
'beleidsrijk' (extra afspraken). Dit in tegenstelling tot de Verordening, waarmee we een 
wettelijke taak uitvoeren.

8. Wat is de datum voor het eerstkomend op overeenstemming gericht overleg met 
de schoolbesturen en/ of directies van de basisscholen in Dinteloord?

Antwoord:
Er staat een bestuurlijk overleg gepland met alle schoolbesturen primair onderwijs in
de gemeente op 18 november 2021.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

De buVgi eester,

longh, RA Belt, MBA
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