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Voorstel:
1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen 2022 vast te stellen;
2. Tegelijkertijd de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Dalfsen in 

werking getreden op 1 februari 2015 in te trekken.



Inleiding: 
Voor de onderwijshuisvesting is op dit moment de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
van de gemeente Dalfsen in werking getreden op 1 februari 2015 van kracht. Deze verordening is 
gebaseerd op een model van de VNG. De VNG heeft het model geactualiseerd en geeft gemeenten in 
overweging de eigen verordening dienovereenkomstig aan te passen. 

Argumenten:
1.1 De verordening strookt weer met de wet
De onderwijswetten en de verordening vormen een stelsel van regelgeving. Als wetten veranderen,
kan de aansluiting met de verordening daaronder lijden. De afgelopen jaren zijn enkele 
onderwijswetten gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de profielen van het vmbo en het 
afschaffen van de gewichtenregeling in het basisonderwijs. Om de aansluiting tussen de wetten en de 
verordening te herstellen is een actualisatie nodig. Hiernaast is naast de jaarlijkse indexatie een 
ophoging van de normbedragen verwerkt in verband met bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen die vanaf 1 januari 2021 gelden. Op grond van wet- en regelgeving moet elke 
gemeente een verordening onderwijshuisvesting hebben. Via bijgevoegde was-wordt-tabel Wijziging 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs treft u zoveel mogelijk de wijzigingen aan.  

1.2 De verordening is beter leesbaar
Hier en daar zijn tekstgedeelten, die aanleiding gaven tot misverstanden, beter geformuleerd en zijn
taalfouten hersteld.

1.3 De schoolbesturen zijn akkoord
Voorafgaand aan wijzigingen van de verordening worden de schoolbesturen geconsulteerd. Er zijn 
geen bezwaren tegen de voorgestelde actualisatie.

Kanttekeningen en risico’s
De relevantie van de verordening neemt af naarmate gemeente en schoolbesturen er beter in slagen
samen te werken in een Integraal huisvestingsplan (IHP), zoals het IHP primair onderwijs 2022 – 2038 
dat door u is vastgesteld in de raadsvergadering van december 2021. De verordening werkt dan enkel 
nog als vangnet, mocht er geen overeenstemming bereikt worden over bijvoorbeeld zaken zoals 
uitbreidingsaanvragen, nieuwe scholen en constructiefouten. Ook als het vertrouwen wordt opgezegd 
in het IHP val je terug op de verordening. Op landelijk niveau wordt volop gesproken over een 
eventuele wettelijke verplichting voor gemeenten tot het opstellen van een IHP. 

Alternatieven:
Niet van toepassing.

Duurzaamheid:
Niet van toepassing.

Financiële dekking:
Niet van toepassing.

Communicatie:
De actualisatie van de verordening is zoals gebruikelijk voorgelegd aan de besturen van het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeente. Uit dit overleg zijn geen bezwaren tegen de 
voorgestelde actualisatie naar voren gekomen. Na het raadsbesluit wordt de gewijzigde verordening 
op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en opgenomen in de online overheidsregelingen.



Vervolg:
Deze actualisatie is vooral een juridisch-technische aangelegenheid. Na vaststelling zal de 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen 2022 met terugwerkende kracht 
op 1 augustus 2022 in werking treden.

Bijlagen:
1. Was-wordt-tabel wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen
    2022;
2. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen 2022

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 juni 2022, nummer 1461;

overwegende dat de afgelopen jaren enkele onderwijswetten zijn gewijzigd en de noodzaak de 
benodigde aansluiting tussen deze onderwijswetten en de verordening te herstellen;

gezien de ophoging van de normbedragen die moet wordt verwerkt in verband met Bouwbesluit-eisen 
voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen die vanaf 1 januari 2021 gelden;

gezien de wens tot betere leesbaarheid van de verordening door tekstgedeelten, die aanleiding geven 
tot misverstanden, beter te formuleren en taalfouten te herstellen;

gelet op artikel 149 van de gemeentewet, artikel 102 van de wet op primair onderwijs en artikel 76m 
van de wet op het voortgezet onderwijs;

b e s l u i t :

1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen 2022 vast te stellen;
2. Tegelijkertijd de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Dalfsen in 

werking getreden op 1 februari 2015 in te trekken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
26 september 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


