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Artikel 40 vragen, onderwijshuisvesting

VERZONDEN

1 6 FEB. 2022

Geachte heer Huisman,
Op 25 januari 2022 hebben wij van u artikel 40 vragen ontvangen over
onderwijshuisvesting in de gemeente Steenbergen. U stelt daarbij vragen over het
integraal huisvestingsplan (IHP), verduurzaming en verkeersituaties.
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.
Om de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van onderwijshuisvesting uit
te kunnen voeren, is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
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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.
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen
ons antwoord daarop.

Beantwoording van uw vragen
1.
Is het college het met D66 eens dat er meer ambitie getoond mag worden omtrent
onderwijshuisvesting voor een nog betere leeromgeving voor onze schoolgaande
kinderen?
Antwoord:
Wij vinden het belangrijk om samen met onderwijspartners tot een gedeelde ambitie
te komen op gebied van onderwijshuisvesting in de gemeente Steenbergen.
Gesprekken hierover - en over een integraal huisvestingsplan (IHP) - worden dit jaar
dan ook verder opgepakt.
2.
Is het college in een vergevorderd stadium omtrent het IHP voor zowel basisonderwijs
als kinderopvang?
a.
Zo ja, wanneer mag D66 het IHP onder ogen zien?
b.
Zo nee, waarom niet en wanneer kunnen we een einddatum verwachten?
Antwoord:
Zoals in de begroting van 2022 is verwoord, gebruiken we dit jaar om het IHP voor te
bereiden in samenspraak met de schoolbesturen. De afgelopen twee jaar heeft het
vanwege corona helaas aan weerszijden ontbroken aan capaciteit en prioriteit. We
hebben er vertrouwen in dat we inmiddels het vraagstuk onderwijshuisvesting de
aandacht kunnen geven die het verdient.
Op gebied van kinderopvang hebben we als gemeente geen wettelijke taak;
kinderopvang is een commerciële aangelegenheid en huisvesting daarmee de
verantwoordelijkheid van kinderopvangaanbieders zelf. Desondanks zien we kansen in
het betrekken van deze partners in de gesprekken over een optimale leeromgeving
voor kinderen.

3.
Helpt de gemeente de scholen om proactief te onderzoeken op welke manier(en) er
bijgedragen kan worden aan verduurzaming?
Antwoord:
Verduurzaming van schoolgebouwen zien we als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen. Gesprekken hierover worden
dan ook meegenomen in het op te stellen IHP.
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4.
Welke scholen hebben op dit moment nog geen zonnepanelen op het dak?
Antwoord:
Voor zover bij ons bekend zijn dat basisschool Merijntje (Nieuw-Vossemeer),
basisschool De Nieuwe Veste (Steenbergen) en de scholen Groen van Prinsterer en
Regenboog (Dinteloord).

5.
Bij elke school zou een kinderopvang aanwezig moeten zijn, omdat het kabinet een
bijna gratis kinderopvang in het land wil. Daarbij vergemakkelijkt het de warme
overdracht voor het kind én onderwijzend personeel. Heeft het college dezelfde wens
als D66 dat er bij elk basisschool een kinderopvangvestiging komt?
a.
Zo ja, wat heeft het college hier al voor gedaan?
b.
Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Zoals ook reeds onder vraag 2 is geantwoord, is kinderopvang een commerciële
aangelegenheid en zijn aanbieders zelf verantwoordelijk voor het realiseren van
opvanglocaties. Zij maken hierin keuzes die passend zijn binnen hun bedrijfsvoering.
Het college is hier dan ook niet in eerste aanleg aan zet.
In de gesprekken over het IHP zullen de mogelijkheden voor het optimaliseren van de
doorgaande leerlijn middels huisvesting worden meegenomen.

6.
Zijn er verzoeken van basisscholen gekomen om kinderopvangvestiging te plaatsen?
a.
Zo ja, wat zijn er met deze verzoeken gedaan?
Antwoord:
Er zijn geen expliciete verzoeken voor huisvesting van kinderopvang binnengekomen
bij de gemeente. Wel leeft de behoefte bij basisscholen, kinderopvang en gemeente
om bij toekomstige projecten in het kader van onderwijshuisvesting ook te kijken naar
mogelijkheden om kinderopvang dichter bij het onderwijs te realiseren.

7.
Wanneer toont het college lef en ruimte om een plan naar de raad te sturen voor
nieuwe huisvesting van schoolgebouwen die gedateerd zijn?
Antwoord:
Sinds 1 januari 2021 is de recentste Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Steenbergen van kracht. Deze Verordening is door de gemeenteraad
vastgesteld en daarbij het kader waarbinnen het college kan besluiten over nieuwe
huisvestingsplannen ten behoeve van gedateerde schoolgebouwen.
Als aanvulling hierop werken we als gezegd samen met schoolbesturen aan het IHP
voor de gemeente Steenbergen.

8.
Bent u op de hoogte van overlast aan de achterkant van Het Podium? Daar parkeren
veel bestuurders op de stoep waardoor er slecht zicht voor kinderen ontstaat,
a.
Zo ja, wat gaat u eraan doen, of heeft u gedaan?
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Antwoord:
Het is bij ons bekend dat dit een terugkerend probleem is bij alle basisscholen. Onze
boa's nemen periodiek de verschillende locaties mee in hun rondes en treden waar
nodig verbaliserend op. Daarnaast vragen we de scholen om ouders hier zelf ook op te
wijzen.

9.
Bent u op de hoogte van de rijroutes én zoen-en-zoef-stroken die niet voldoende
gehanteerd worden rondom de scholen in Dinteloord?
Antwoord:
Wij verwijzen hiervoor naar de beantwoording van vraag 8.
10.
Bent u het eens met D66 dat deze chaos de veiligheid van de fietsers, (jonge)
voetgangers niet ten goede komt en dat hier iets aan gedaan moet worden?
Antwoord:
De veiligheid van (jonge) weggebruikers is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Als gemeente besteden we hier aandacht aan in onze beleidskeuzes, gebiedsinrichting
en in toezicht en handhaving daar waar mogelijk. In het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoerplan (GWP) staat opgenomen dat we in 2023 onderzoek doen naar de
verkeerssituaties in schoolomgevingen. Daarnaast onderhouden we contact met de
scholen om te bespreken hoe situaties (nog) veiliger kunnen worden gemaakt voor
leerlingen, weggebruikers en omwonenden.

Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenb rgen,
ĵurgemeester,
de secretariş^-^-------- ------de loco

M.J.P. deióngh, RA

W.L.C. Knop
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