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Voorstel:

1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen 2007 nr. 737 intrekken 
2. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen vaststellen

 
 
Inleiding:
De huidige Verordening voorzieningen huisvesting van de gemeente Dalfsen is grotendeels gebaseerd op de oude 
modelverordening van de VNG. De VNG heeft in 2006 een onderzoek uit laten voeren dat zich richtte op een 
eenvoudiger en eenvormiger methode in de modelverordening. De resultaten uit dit onderzoek zijn verwerkt om de 
verordening eenvoudiger te maken waardoor een grotere flexibiliteit ontstaat voor het realiseren van uitbreiding en 
nieuwbouw van scholen. De belangrijkste wijziging zit in de berekening van de ruimtebehoefte. Op basis van de oude 
verordening werd de ruimtebehoefte bepaald in lokalen, nu wordt er uitgegaan van het aantal m2 per leerling. De 
berekeningswijze is vereenvoudigd en de wijze van berekening voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs sluiten 
beter op elkaar aan.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de onderwijshuisvesting. Het doel van 
de nieuwe verordening is voldoen aan de wettelijke eisen aan de regeling van de voorziening in de 
huisvestingsbehoefte van scholen, voor zover die taak is opgedragen aan de gemeente. Het bieden van een kader 
voor de beoordeling en afhandeling van aanvragen van schoolbesturen om te voorzien in hun huisvestingsbehoefte op 
een wijze die weer voldoet aan de wettelijke bepalingen.  
De door de VNG voorgestelde wijzigingen worden opgenomen om meer flexibiliteit te kunnen bieden aan de scholen 
bij het realiseren van nieuwbouw, waardoor beter rekening kan worden gehouden met de wijzigende 
onderwijsmethoden. Daarnaast is de nieuwe verordening eenvoudiger in gebruik.  
 
Daar waar beleidsafspraken gemaakt zijn met het onderwijsveld zijn deze ongewijzigd gebleven in de desbetreffende 
artikelen. Bijvoorbeeld blijft de afspraak van kracht over leegstand waarbij in principe alleen medegebruik binnen de 
eigen denominatie plaatsvindt.  
 
Buiten de wijziging van de ruimtebehoefteberekening en enkele vereenvoudigingen is de verordening inhoudelijk niet 
gewijzigd. Er is naast de ruimtebehoefteberekening geen sprake van een beleidswijziging.  

 



 
 
 

  

 
   

 

Alternatieven:
Alternatief is het in stand laten van de oude verordening. 
Het doel van de nieuwe verordening is meer flexibiliteit voor scholen bij het realiseren van uitbreiding en nieuwbouw, 
waardoor beter rekening kan worden gehouden met de wijzigende onderwijsmethoden. Daarnaast wordt de 
aanvraagprocedure voor schoolbesturen vereenvoudigd en is de verordening eenvoudiger in gebruik.  
 
De verordening bied voldoende kaders voor de uitvoering van het onderwijshuisvestingsbeleid. Er zijn door de 
schoolbesturen geen andere wijzigingen verzocht.   
 

Financieel kader:
Door de gewijzigde verordening zal er voor verschillende scholen eerst een nulmeting moeten plaatsvinden om te 
bepalen wat het feitelijke bruto vloeroppervlak is. Asset is gevraagd om een inventarisatie te maken voor het MOP 
(meerjaren onderhoudsplan). Voor het MOP is € 9.540 opgenomen in de begroting van 2009; de kosten komen echter 
uit op € 11.328. Daarnaast is er sprake van meerkosten ter hoogte van € 2.784 voor het opnieuw inmeten van een 
aantal van de scholen die in de afgelopen jaren hebben bijgebouwd. Deze extra middelen kunnen worden 
meegenomen bij de Voorjaarsnota 2009.  
 
Een berekening op basis van de op dit moment bekende gegevens laat zien dat er geen grote wijzigingen zijn in de 
ruimtebehoefte. Er is nauwelijks sprake van leegstand en waar bijgebouwd moet is sprake van groei. Dit zou ook onder 
de oude verordening noodzakelijk zijn. In die zin zijn er geen extra middelen nodig naar aanleiding van de gewijzigde 
regelgeving.  

 
Communicatie:
De gewijzigde verordening is besproken in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met de schoolbesturen. 
De voorgestelde wijzigingen zijn akkoord bevonden door het OOGO.  
 
De verordening wordt na vaststelling in KernPUNTEN en het gemeenteblad gepubliceerd, vervolgens wordt de 
verordening op de internetsite geplaatst.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


