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Voorstel: Wijzigingen van de verordening onderwijshuisvesting vaststellen
 
 
Inleiding:
De VNG heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de modelverordening voor onderwijshuisvesting. Het 
gaat om technische wijzigingen (onder andere aanpassingen als gevolg van aanpassingen van wetgeving) 
en om een aantal wijzigingen die de leesbaarheid vergroten. De verordening onderwijshuisvesting van de 
gemeente Dalfsen is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Het ligt voor de hand om de 
wijzigingen over te nemen zodat de verordening in Dalfsen geupdated wordt naar de wetswijzigingen en de 
leesbaarheid vergroot wordt.       
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de onderwijshuisvesting. 
Het doel van de verordening is voldoen aan de wettelijke eisen van de regeling van de voorziening in de 
huisvestingsbehoefte van scholen, voor zover die taak is opgedragen aan de gemeente. Begin 2009 is de 
huidige verordening vastgesteld. Deze is gebaseerd op de modelverordening van de VNG.
 
Alternatieven:
Als de verordening niet gewijzigd wordt blijft de huidige verordening van kracht. Dit heeft geen inhoudelijke 
gevolgen. 
 
Financieel kader:
Er zijn geen financiële consequenties, er verandert niets in de uitvoering van de onderwijshuisvesting. 
 
Communicatie:
De wijziging van de verordening wordt gepubliceerd in KernPunten. De wijzigingen worden verwerkt in de 
verordening en de nieuwe verordening wordt op de website gezet. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 








 


 


 


                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nummer 95; 
 
gelet op artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 100 van de Wet op de 
expertisecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs; 
 
gezien het gevoerde op overeenstemming gericht overleg met vertegenwoordigers van de 
bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente; 
 
besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Gemeente Dalfsen; 
 
 
Artikel I Wijziging verordening 
 
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen wordt als volgt gewijzigd. 
 
A.  Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 


1. In onderdeel a wordt “minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen” vervangen door minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 


2. In onderdeel k wordt “vergoeding van een voorziening” vervangen door bekostiging van een 
voorziening. 


3. In onderdeel l wordt “vergoeding van een voorziening” vervangen door bekostiging van een 
voorziening. 


 
B.  Artikel 2 onder b komt te luiden: 


aanpassingen aan gebouwen van een school voor basisonderwijs, bestaande uit één of meer 
activiteiten zoals onderscheiden in bijlage I onder 1.9. en 2.9; 


 
C.  Artikel 2 onder c komt te luiden: 


onderhoud aan gebouwen van een school voor basisonderwijs, bestaande uit één of meer 
activiteiten zoals onderscheiden in bijlage I onder 1.10 en 2.10; 


 
D. Artikel 4, tweede lid komt te luiden: 


De genormeerde bekostigingsbedragen worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in 
bijlage IV deel A en is van toepassing op de voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onder A sub 1, 
2, 6 en 7. 
 


E  Aan artikel 15 eerste lid wordt, onder het vervangen van de punt van onderdeel e door een 
puntkomma, een onderdeel f toegevoegd dat als volgt luidt: 
f.  de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt met als uitgangspunt dat op opdrachten 


onder het Europese drempelbedrag de richtlijnen zoals vastgelegd in het Besluit 
overheidsaanbestedingen van toepassing zijn. 


 







 


 


 


  


  


  
 


 
    
  
  
  
  
  


 


F  Artikel 15, tweede lid vervalt, onder vernummering van de leden 3 tot en met 5 in 2 tot en met 
4. 


 
G  Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd: 


In het eerste lid wordt de zinsnede ‘in het vorige lid’ vervangen door ‘in het vorige artikel’. 
 
H Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd: 


De zinsnede ‘het jaar waarin de beschikking is genomen’ wordt vervangen door ‘het jaar 
waarin het besluit is genomen’. 


 
I  Artikel 33 komt als volgt te luiden: 


De bevoegde gezagsorganen die het betreft stellen in onderling overleg een vergoeding voor 
het medegebruik vast. Als het overleg niet tot overeenstemming leidt wordt deze vergoeding 
gebaseerd op het bedrag dat voor elke groep bij meer dan zes groepen door het ministerie 
van OCW beschikbaar wordt gesteld binnen de groepsafhankelijke programma’s van eisen, 
zoals jaarlijks gepubliceerd door het ministerie van OCW. 


 
J In bijlage I deel A onder 1.5 lid c wordt de zinsnede “hetzelfde aantal groepen” vervangen 


door “hetzelfde aantal leerlingen”. 
 
K  In bijlage I deel A onder 1.9 vervalt lid g. 
 
L In bijlage I deel A onder 1.9 vervalt de tekst onder ad.g. 
 
M In bijlage I deel A komt onderdeel 1.10 als volgt te luiden: 


De voorziening onderhoud bestaat uit de volgende activiteiten: 
- Vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten 
- Vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging. 
- Vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders. 
- Vervangen brandtrap. 
- Vervangen erfscheiding. 
- Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein. 
- Vervangen binnenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen buitenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen radiatoren, convectoren, leidingen voor centrale verwarming. 
- Vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten. 
- Vervangen boeiboorden. 


 
De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of een gedeelte 
daarvan ten minste in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige opname zoals 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, terwijl regulier onderhoud door het bevoegd gezag niet 
langer volstaat. Noodzakelijk onderhoud aan: 
- permanente gebouwen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een 
prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog ten minste 
vier jaar voor de school nodig is en 
- noodlokalen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een prognose, die 
voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog ten minste vier jaar voor de 







 


 


 


  


  


  
 


 
    
  
  
  
  
  


 


school nodig is en voor de aanwezige leerlingen geen gebruik kan worden gemaakt van 
medegebruik elders. 
Gehuurde gebouwen komen niet in aanmerking voor onderhoud. 


 
N In bijlage I deel A onder 2.5 lid c wordt de zinsnede “hetzelfde aantal groepen” vervangen 


door “hetzelfde aantal leerlingen”. 
 


O  In bijlage I komt onderdeel 2.10 als volgt te luiden: 
De voorziening onderhoud bestaat uit de volgende activiteiten: 
- Vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten 
- Vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging. 
- Vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders. 
- Vervangen brandtrap. 
- Vervangen erfscheiding. 
- Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein. 
- Vervangen binnenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen buitenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen radiatoren, convectoren, leidingen voor centrale verwarming. 
- Vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten. 
- Vervangen boeiboorden. 
De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of een 
gedeelte daarvan ten minste in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige 
opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, terwijl regulier onderhoud door het 
bevoegd gezag niet langer volstaat. Noodzakelijk onderhoud aan: 
- permanente gebouwen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een 
prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog ten minste 
vier jaar voor de school nodig is en 
- noodlokalen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een prognose, die 
voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog ten minste vier jaar voor de 
school nodig is en voor de aanwezige leerlingen geen gebruik kan worden gemaakt van 
medegebruik elders. 
Gehuurde gebouwen komen niet in aanmerking voor onderhoud. 


 
P  In bijlage I deel B komt onderdeel 1.10 als volgt te luiden: 


De voorziening onderhoud bestaat uit de volgende activiteiten: 
- Vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten 
- Vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging. 
- Vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders. 
- Vervangen brandtrap. 
- Vervangen erfscheiding. 
- Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein. 
- Vervangen binnenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen buitenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen radiatoren, convectoren, leidingen voor centrale verwarming. 
- Vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten. 
- Vervangen boeiboorden. 
De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of een 







 


 


 


  


  


  
 


 
    
  
  
  
  
  


 


gedeelte daarvan ten minste in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige 
opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, terwijl regulier onderhoud door het 
bevoegd gezag niet langer volstaat. Noodzakelijk onderhoud aan: 
- permanente gebouwen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een 
prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog ten minste 
vier jaar  voor de school nodig is en 
- noodlokalen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een prognose, die 
voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog ten minste vier jaar voor de 
school nodig is en voor de aanwezige leerlingen geen gebruik kan worden gemaakt van 
medegebruik elders. 
Gehuurde gebouwen komen niet in aanmerking voor onderhoud. 


 
Q.  In bijlage I deel B komt onderdeel 2.10 als volgt te luiden: 


De voorziening onderhoud bestaat uit de volgende activiteiten: 
- Vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten 
- Vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging. 
- Vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders. 
- Vervangen brandtrap. 
- Vervangen erfscheiding. 
- Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein. 
- Vervangen binnenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen buitenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen radiatoren, convectoren, leidingen voor centrale verwarming. 
- Vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten. 
- Vervangen boeiboorden. 
De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of een gedeelte 
daarvan ten minste in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige opname zoals 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, terwijl regulier onderhoud door het bevoegd gezag niet 
langer volstaat. Noodzakelijk onderhoud aan: 
- permanente gebouwen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een prognose, 
die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog ten minste vier jaar voor de 
school nodig is en 
noodlokalen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een prognose, die voldoet 
aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog ten minste vier jaar voor de school nodig is 
en voor de aanwezige leerlingen geen gebruik kan worden gemaakt van medegebruik elders. 
Gehuurde gebouwen komen niet in aanmerking voor onderhoud. 


 
R.  In bijlage I vervalt na deel B 3.9 ‘I overzicht ‘Onderhoud PO’. 
 
S.  In bijlage IV vervalt de tekst in de aanhef ‘De financiële normering ............................... tot en 


met medegebruikstarief’. 
 
T.  In bijlage IV vervalt ‘Deel A Vergoeding op basis van normbedragen’. 
 
U. In bijlage IV luidt de tekst voor ‘1 School voor basisonderwijs’ als volgt: 


In onderstaande normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding is tevens een 
vergoeding voor bouwvoorbereiding opgenomen. Deze vergoeding omvat 8% (bij projecten tot een 







 


 


 


  


  


  
 


 
    
  
  
  
  
  


 


bruto-vloeroppervlakte van 2500 m2) respectievelijk 5% (bij grotere projecten) van het aangegeven 
normbedrag. Bij de uiteindelijke genormeerde vergoeding van een op het programma geplaatste 
voorziening voor  vervangende) nieuwbouw en uitbreiding wordt de toegekende genormeerde 
vergoeding voor de kosten van de bouwvoorbereiding in mindering gebracht. Alle in deze bijlage 
genoemde bedragen zijn incl. BTW. De in dit hoofdstuk opgenomen normbedragenvoor het jaar 
2010 zijn aangepast conform de systematiek van prijsbijstelling en indexering die is opgenomen in 
hoofdstuk 4, Indexering. 
 


V.  In bijlage IV vervalt in hoofdstuk 1 de tekst ‘De in dit hoofdstuk …...…………… zijn incl.BTW’. 
 
W. In bijlage IV vervalt in hoofdstuk 2 de tekst ‘De in dit hoofdstuk ……………..… zijn incl. BTW’. 
 
X.  In bijlage IV vervalt in hoofdstuk 3 de tekst ‘De in dit hoofdstuk ………..……… zijn incl. BTW’. 
 
Y. In bijlage IV wordt opgenomen onderdeel 5 ‘Europese aanbesteding’. 


Voor opdrachten die vallen onder de Europese aanbesteding geldt de richtlijn van de Europese 
Unie (2004/18/EG) met daarin de volgende bedragen: 
a. 193.000 euro excl. BTW voor leveringen en diensten 
b. 4.845.000 euro excl. BTW voor werken. 


 
Z.  In bijlage IV vervalt deel B en deel C. 
 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking 8 dagen na publicatie. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  





