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Geachte commissieleden, 

Als gemeente Huizen willen wij de komende jaren een aantal schoolgebouwen vervangen en/of 
revitaliseren. Dit is met de huidige normering versus het huidige bouwbesluit onmogelijk. Zoals bij u 
bekend is, is de huidige financiële normering volgens de (model) Verordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs ontoereikend. Met deze brief willen wij u verzoeken nog meer inspanning te leveren om bij 
het nieuwe kabinet duidelijk te maken dat een ophoging van financiële rijksmiddelen voor onderwijs
huisvesting dringend nodig is. Onderstaand gaan wij hier verder op in. 

De wettelijke plicht van gemeente en de onmogelijkheden 
Volgens de Wet op het Primair onderwijs artikel 102 lid 2 WPO (idem WVO en WEG) moet de 
gemeenteraad een regeling vaststellen (Verordening) zodanig dat kan worden voldaan aan de redelijke 
eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen stelt. Binnen de huidige normeringen en de 
daaraan gerelateerde bekostiging in het gemeentefonds, kan niet aan deze wettelijke taak voldaan 
worden. Wij weten van uw brief van 15 december 2016 aan het ministerie van OCW over een definitief 
huisvestingsvoorstel onderwijs (product van VNG, PO en VO raad). Deze brief en het voorstel kunnen wij 
onderschrijven. Wij weten ook dat deze brief nog niet tot een verandering in de bekostiging en normering 
(zowel voor gemeenten als scholen) heeft geleid. 

Gemeente Huizen en de schoolbesturen 
Als gemeente Huizen werken wij vergaand samen met de schoolbesturen (en indirect de kinderopvang) 
bij vervangende nieuwbouw en/of revitalisering. Budgetten worden ontschot en gezamenlijk ingezet. De 
efficiëntie is er maar het budget blijft ontoereikend om aan het bouwbesluit en verduurzaming te voldoen. 
Een integraal huisvestingplan onderwijs (IHP) is in goed overleg met de schoolbesturen vastgesteld 
maar hierin is nog geen duurzaamheid opgenomen. Hier zijn geen middelen voor. Wij vrezen dat 
realisatie van het IHP niet gaat lukken ondanks dat wij 20% extra budget beschikbaar stellen op de 
norm. Dit is niet voldoende en dwingt ons om huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs waarvoor 
niet duidelijk een wettelijk plicht is, uit te stellen of van bekostiging af te zien. Daar waar wel een wettelijk 
plicht is, zullen wij meer middelen beschikbaar moeten stellen. Dit gaat echter ten koste van andere 
(belangrijke) budgetten. Daarnaast levert de ontoereikende rijksbekostiging schoolgebouwen op die 
alleen aan het bouwbesluit voldoen en onvoldoende toekomstbestendig zijn en niet inspelen op de 
energietransitie. Ook is er het risico dat de ondenwijsvisies niet voldoende tot hun recht komen in de 
huisvesting. 
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Wat verwachten wij van u? 
Zoals bij aanvang van de brief al is gesteld, verwachten wij van u, als belangenbehartiger van de 
Nederlandse Gemeenten, meer inspanningen. Wij verzoeken u niet alleen over duurzame huisvesting in 
het onderwijs contacten te onderhouden met het ministerie van OCW maar ook met EZ (milieu). 
Daarnaast verwachten wij van u een intensievere samenwerking met de PO-raad en VO-raad richting 
het Rijk en andere belanghebbenden om de gewenste resultaten te bereiken. Graag vernemen wij van u 
hoe uw agenda hierover is. 

Informatie 
De behandelende ambtenaar voor onderwijshuisvesting is de beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed 
mevrouw W.J.M. (Mieke) van Dijk. Bij haar kunt u terecht voor eventuele nadere informatie. Zij is 
bereikbaar onder telefoonnummer 035-5281444 op de maandag, dinsdag en donderdag of per e-mail 
wim.vandiik@huizen.nl. 

Hoogachtend, 

rgemeester en wethouders, 

If.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris 

ö 
' Hertog 

j'rgemeester 


