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Voorstel: 

met ingang van 1 januari 2015 de Verordening voorziening huisvesting onderwijs 

gemeente Doetinchem 2015 vaststellen. 

 

Sinds 1997 is de gemeente verantwoordelijk voor onderdelen van de huisvesting van scholen 

voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De wettelijke regelingen en nadere 

uitwerkingen hiervoor zijn vertaald naar een gemeentelijke verordening voorziening huisvesting 

onderwijs. De gemeente Doetinchem volgt hierbij de VNG modelverordening. De laatste 

verordening hebt u vastgesteld in de vergadering van 18 november 2010. 

 

Nieuwe ontwikkeling. 

Op 7 mei 2014 is een wet aangenomen die de overdracht regelt van de taak aanpassing en 

onderhoud van scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijs van gemeente naar de schoolbesturen. Deze wet wordt met ingang van 1 januari 

2015 van kracht. De gemeentelijke verordening moet als gevolg hiervan worden aangepast.   

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen. 

De taak aanpassing en onderhoud die de gemeente nu nog heeft, noemt men in de volksmond 

ook wel groot onderhoud of buitenonderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor 

onderhoud aan de buitenkant en voor enkele onderdelen aan de binnenkant van het gebouw. 

Het gaat daarbij om gebouwdelen met een lange onderhoudstermijn, bijvoorbeeld vervanging 

dakbedekking of kozijnen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor al het overige 

onderhoud. De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de verordening en in de praktijk 

wordt gewerkt met een zogenaamde kruisjeslijst.  

De taak van de gemeente gaat in zijn geheel over naar de schoolbesturen.  

De verantwoordelijkheid van de gemeente voor onderhoud van gymnastieklokalen blijft wel bij 

de gemeente. 

 

De overige wettelijke taken voor de gemeente blijven hetzelfde. Per 1 januari 2015 is de 

gemeente nog verantwoordelijk voor: 

- nieuwbouw of vervangende nieuwbouw; 

- uitbreiding van een gebouw; 

- in gebruik nemen bestaand gebouw; 

- verplaatsing van tijdelijke gebouwen; 

- ter beschikbaar stellen van grond voor bovengenoemde activiteiten; 

- eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; 

- medegebruik bij een andere school of van een lokaal voor bewegingsonderwijs; 

- herstel van constructiefouten; 

- herstel van schade aan gebouw of inrichting ingeval van bijzondere omstandigheden 

(vandalisme, brand). 

 

Financiële gevolgen. 

Met de overheveling van de taak gaat ook een overheveling van het budget gepaard. 

De gemeente ontvangt minder geld via de algemene uitkering. De schoolbesturen worden 

voor de taakuitbreiding gecompenseerd in de lumpsum vergoeding.  

 

 



Op landelijk niveau ziet dit er als volgt uit:  

- Middelen die eerder naar de gemeente gingen; deze gaan nu naar aanleiding van de 

taakoverdracht naar de schoolbesturen: landelijk 158 miljoen;  

- Extra middelen onderbenutting gemeentefonds taak onderwijshuisvesting; deze middelen 

gaan naar de schoolbesturen als gevolg van de motie Buma/CDA: landelijk 256 miljoen;  

- Schoolbesturen met ‘oude’ schoolgebouwen kunnen voor een overgangsregeling in 

aanmerking komen voor een extra budget van het rijk per 1 januari 2015.  

 

De financiële gevolgen voor de gemeente Doetinchem zijn als volgt verwerkt in de 

gemeentebegroting 2015: 

- Een structurele korting van 0,6 miljoen euro als gevolg van een lagere algemene uitkering 

gemeentefonds. 

- Ten aanzien van de reserve meerjarenonderhoudsplanning (MOP): met ingang van 1 januari 

2015 vindt geen dotatie van 0,25 miljoen euro meer plaats vanuit de algemene dienst naar 

de reserve. Dit in verband met de taakbeëindiging.  

 

Nieuwe verordening. 

De nieuwe wetgeving is verwerkt in de Verordening voorziening huisvesting onderwijs 

gemeente Doetinchem 2015. Wij stellen voor deze vast te stellen.  

 

Wij hebben een korte notitie met nadere omschrijving van de huidige en toekomstige situatie 

voor u ter inzage gelegd.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 

 

 


