
Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

Bijlage 1 bij ledenbrief 06/02 d.d. 12 januari 2006 

Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
De raad van de gemeente ... [naam gemeente]; 

gelezen het voorstel van het college van ... [datum en eventueel nummer], inzake ... [invullen]; 

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; 

gelet op de artikelen XIII, XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke 
medebewindsbevoegdheden; 

gelet op artikel 5 van de Gemeentewet; 

gelet op artikelen 4:4, 6:2, 6:12 en 6:20 van de Algemene Wet Bestuursrecht; 

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 ... [naam gemeente]. 

Artikel I Wijziging verordening 
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente ... [naam gemeente] wordt als volgt 
gewijzigd. 

A. In artikel 6, eerste lid, tweede cursieve volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college. 

B. In artikel 7, tweede lid, tweede cursieve volzin onder e., wordt ‘de raad’ vervangen door: het 
college. 

C. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

a. Het eerste lid komt als volgt te luiden:  
Alvorens het college het programma en het overzicht vaststelt, worden de bevoegde 
gezagsorganen in een overleg in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgenomen 
inhoud van dat voorstel naar voren te brengen. 

b. Het vierde lid komt als volgt te luiden:  
Van de in het overleg door de bevoegde gezagsorganen naar voren gebrachte zienswijzen, van 
de tijdig ingediende, schriftelijk kenbaar gemaakte zienswijzen en van de reactie van het 
college op deze zienswijzen, wordt door het college een verslag gemaakt. Het verslag wordt 
toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen.   

c. Het negende lid komt als volgt te luiden:  
Het nader overleg als bedoeld in het vorige lid vindt binnen twee weken plaats na toezending 
van het advies van de Onderwijsraad aan de bevoegde gezagsorganen. Het college maakt van 
dit overleg een verslag en voegt dit toe aan het verslag als bedoeld in het vierde lid.  

 

 



D. Artikel 11 komt als volgt te luiden: 

Artikel 11 Tijdstip vaststelling 
1. Het college stelt het bekostigingsplafond vast dat beschikbaar is voor de vergoeding van de 

aangevraagde voorzieningen. Dit bekostigingsplafond kan worden gesplitst in afzonderlijke 
bedragen per onderwijssoort en/of per voorziening.  

2. Het programma en het overzicht worden vastgesteld uiterlijk op 31 december van het jaar 
waarin de datum genoemd in artikel 6 valt.  

 
E. Artikel 12 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 12 Inhoud programma 

1. De aangevraagde voorzieningen waarmee in het jaar volgend op het jaar van vaststelling van 
het programma een aanvang kan worden gemaakt, komen, voor zover het college heeft 
vastgesteld dat geen van de in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en 
Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen weigeringsgronden van toepassing is, in 
aanmerking voor plaatsing op het programma. Daarbij past het college de regels toe met 
betrekking tot:  

a. de beoordelingscriteria als bedoeld in bijlage I; 

b. de prognosecriteria als bedoeld in bijlage II ;  

c. de oppervlakte en indeling van schoolgebouwen als bedoeld in bijlage III.  
Van de voor plaatsing op het programma in aanmerking komende voorzieningen 
neemt het college, aan de hand van de urgentiecriteria als bedoeld in bijlage V, 
uitsluitend voorzieningen op in het programma voor zover het bedrag of de 
deelbedragen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, toereikend zijn.  

2. Op voorstel van het overleg als bedoeld in artikel 10, kan het college de raad verzoeken bij de 
vaststelling van het programma af te mogen wijken van de urgentiecriteria als bedoeld in 
bijlage V.  

3. Ten aanzien van de in het programma opgenomen voorzieningen wordt, voor zover van 
toepassing, door het college aangegeven:  

a. het genormeerde bedrag dat ingevolge bijlage IV, deel A voor de betreffende 
voorziening beschikbaar wordt gesteld;  

b. het geraamde bedrag gemoeid met de uitvoering van de voorziening als bedoeld in 
artikel 4, derde lid, laatste volzin;  

c. de voorwaarden betreffende ingebruikneming of buitengebruikstelling van gebouwen 
of lokalen.   

F. In artikel 19, tweede cursieve volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college. 

G. Artikel 21 komt als volgt te luiden: 

1. Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken 
nadat de aanvullende gegevens zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt. Binnen twee 
weken na de datum van de beslissing wordt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis gesteld 
door het college.  



2. Indien een beschikking niet binnen vier weken kan worden gegeven, stelt het college de 
aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking 
wel tegemoet kan worden gezien.  

H. De tekst van artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 

a. in het eerste lid, eerste volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ;  
b. in het eerste lid, tweede volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ;  
c. in het tweede lid, eerste volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college;  
d. in het derde lid, eerste volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ;  
e. in het derde lid, tweede volzin wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ; 
f. het derde lid, derde volzin, komt als volgt te luiden: 

Binnen twee maanden na de datum van de beschikking door het college moet een 
bouwopdracht zijn verleend, dan wel een koop-, huur-, of erfpachtovereenkomst zijn gesloten.  

I. de tekst van artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: 

a. in het eerste lid, eerste volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ;  
b. in het tweede lid, eerste volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ;  
c. in het derde lid, eerste volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ;  
d. in het derde lid, tweede volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ; 
e. in het derde lid, derde volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college. 

J. De tekst van artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 

a. in het tweede lid, tweede cursieve volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college ;  
b. in het derde lid, eerste cursieve volzin onder h., wordt ‘de raad’ vervangen door: het college.  

K. Artikel 26, tweede cursieve lid komt als volgt te luiden:  

Voordat het college een besluit neemt over de aanvraag voor bekostiging van bouwvoorbereiding, 
treedt het college in overleg met de aanvrager. Dit overleg over de aanvraag vindt plaats tezamen 
met het overleg als bedoeld in artikel 10, eerste lid. De leden twee, drie en vier van artikel 10 zijn 
daarbij van overeenkomstige toepassing.  

L. De tekst van artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste lid, eerste cursieve volzin, wordt ‘de raad’ vervangen door: het college.  
 
Artikel II Overgangsrecht 
Aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting voor opneming in het onderwijshuisvestingsprogram-
ma 2007 die zijn ingediend bij de raad worden vanaf 8 maart 2006 geacht te zijn ingediend bij het 
college.  
Aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting met een spoedeisend karakter die zijn ingediend voor 
8 maart 2006 worden conform de toen geldende wettelijke bepalingen door de raad afgehandeld.  
 
Artikel III Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2006. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van … (datum). 
 
De voorzitter,        De griffier, 
 



 
 
 
Toelichting bij de verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs 
 
Algemeen. 
Bij de dualisering van het gemeentebestuur is in de Gemeentewet het college van burgemeester en 
wethouders gedefinieerd als ‘college’ (artikel 5, aanhef en onder c, Gemeentewet). In 
medebewindswetgeving zijn bestaande aanduidingen als ‘burgemeester en wethouders’ door de 
wetgever welbewust gehandhaafd. De wetgever wilde voorkomen dat ook wetgeving gewijzigd moest 
worden die uit het oogpunt van dualisering geen wijziging behoeft (MvT, TK, 2002-2003, 28 995, nr. 
3 onder Terminologie). Voor de VNG modelverordeningen is gekozen voor aansluiting bij de 
terminologie van de duale Gemeentewet. 
In de tekst van de (model-)verordening zijn passages cursief weergegeven. Het betreft hier 
tekstgedeelten waar de gemeente een keuzemogelijkheid wordt gelaten. Waar dat van toepassing is, 
wordt in deze wijzigingsverordening de betreffende tekst ook cursief weergegeven.  
 
Aanhef 
In de aanhef is de tekst van de WPO, WVO en WEC gevolgd voor wat betreft het op 
overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen. Door de gemeente hoeft formeel geen 
OOGO te worden gevoerd met door de gemeente in stand gehouden scholen. Desondanks adviseren 
wij u om dit wel te doen en zo de rollen van schoolbestuur en lokale overheid in het lokale overleg 
duidelijk te onderscheiden.   
 
Artikel I 
 
Ad A t/m L. 
Door de inwerkingtreding per 8 maart 2006 van de Wet dualisering gemeentelijke 
medebewindsbevoegdheden dient de verordening aangepast te worden. Op twee punten vindt er een 
wijziging plaats ten opzichte van de huidige verdeling tussen raad en college. Ten eerste wordt het 
college verantwoordelijk voor de vaststelling van het huisvestingsprogramma en –overzicht. Ook een 
eventueel budgetplafond wordt door het college vastgesteld. De rol van de raad beperkt zich derhalve 
tot het vaststellen van het bedrag op de begroting dat beschikbaar is voor onderwijshuisvesting.  
Daarnaast verandert de procedure voor aanvragen met een spoedeisend karakter. Het college wordt 
verantwoordelijk voor de ontvangst, beoordeling, besluitvorming en uitvoering van een aanvraag met 
spoedeisend karakter. 
Doordat het college nu een beslissing dient te nemen over het al dan niet toekennen van een aanvraag 
met een spoedeisend karakter, is het mogelijk de duur van deze procedure te verkorten. Het streven is 
er verder op gericht geweest de rechtszekerheid voor de aanvrager (het schoolbestuur) zo veel 
mogelijk gelijk te houden aan de oude situatie. 
 
Ad A. 
In artikel 6 dient, op basis van artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), het college een 
aanvraagformulier vast te stellen, niet meer de raad. Artikel 4:4 Awb bepaalt dat het orgaan dat 
bevoegd is te beslissen een formulier kan vaststellen. 
 
Ad. B. 
In de nieuwe situatie beslist het college op de onderwijshuisvestingsaanvraag. Gelet op artikel 4:4 
Awb is het college daarom ook bevoegd een formulier Bouwkundige opname vast te stellen.  
 
Ad. C. 
Na het in werkingtreden van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is het 
college bevoegd tot het vaststellen van het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht. Een 
voorstel aan de raad over de vaststelling van programma en overzicht is niet meer nodig en kan 



geschrapt worden. Uiteraard blijft de overlegprocedure tussen college en schoolbesturen ongewijzigd 
gehandhaafd. 
Van artikel 10 worden het eerste, vierde en negende lid gewijzigd. De overige leden blijven 
ongewijzigd gehandhaafd. 
 
Ad. D. 
Na de dualisering van gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is het college verantwoordelijk voor 
het vaststellen van het bekostigingsplafond en het onderwijshuisvestingsprogramma en overzicht. De 
raad blijft ook na de dualisering  verantwoordelijk voor het vaststellen van het bedrag op de begroting 
dat beschikbaar is voor onderwijshuisvesting. Artikel 11 is op deze nieuwe situatie aangepast.  
Daarnaast is artikel 11 in overeenstemming gebracht met artikelen 6:2, 6:12 en 6:20 van de Algemene 
Wet Bestuursrecht. Daartoe is het vierde lid geschrapt. 
 
Ad. E. 
Niet de raad maar het college stelt het programma vast. Daarbij kijkt het college of geen van de in de 
onderwijswetten opgenomen weigeringsgronden van toepassing is. In het oude lid 2 van artikel 12 kon 
de raad, op gezamenlijk voorstel van college en schoolbesturen bij vaststelling van het programma 
afwijken van de urgentiecriteria uit bijlage V van de verordening. In de nieuwe situatie kan dat niet 
meer. Immers, het college stelt programma en overzicht vast, terwijl de raad verantwoordelijk blijft 
voor de vaststelling van de (in de verordening opgenomen) urgentiecriteria. Het college is dus bij de 
vaststelling van het programma en overzicht gebonden aan de urgentiecriteria. Afwijking kan dus in 
principe alleen wanneer de raad de verordening op dat punt heeft aangepast. Om de oude flexibiliteit 
ook in de nieuwe situatie zoveel mogelijk te handhaven, geeft het nieuwe lid 2 het college de 
mogelijkheid om de raad te vragen voor de vaststelling van het onderwijshuisvestingsprogramma af te 
wijken van de urgentiecriteria. Dit kan alleen nadat daar op overeenstemming gericht overleg over is 
gevoerd en door middel van een apart raadsbesluit. 
 
Ad. F. 
In artikel 19 dient, op basis van artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), het college een 
aanvraagformulier vast te stellen, niet (meer) de raad. Artikel 4:4 Awb bepaalt dat het orgaan dat 
bevoegd is te beslissen een formulier kan vaststellen. 
 
Ad. G. 
De procedure dient te worden aangepast conform de bepalingen in artikel 4:13 en 4:14 Awb. 
In beginsel beslist het college binnen vier weken op een aanvraag. Het tweede lid geeft het college 
echter de mogelijkheid om op een later tijdstip te beslissen indien het niet mogelijk is binnen vier 
weken te beslissen. Het college stelt de aanvrager in kennis wanneer deze de beslissing mag 
verwachten.  
 
Ad. H. 
Het college wordt het orgaan dat bevoegd is de beslissing te nemen. Artikel 22 is daarop aangepast. 
Daarnaast is de laatste zin van het derde lid tekstueel kloppend gemaakt. Daarbij is gekozen voor een 
termijn van twee maanden. 
 
Ad. I. 
Na het in werkingtreden van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is het 
college op dit terrein bevoegd. Artikel 24 is daarop aangepast. 
 
Ad. J t/m L 
Hoofdstuk 4 (de artikelen 25 t/m 28) gaan over de procedure voor het indienen, beoordelen en 
vaststellen of afwijzen van een aanvraag voor de bekostiging van bouwvoorbereiding. Dit is geen 
verplicht onderdeel van de verordening. Daarom is het ook cursief weergegeven. Voor deze 
bepalingen geldt hetzelfde als voor de aanvraagprocedure voor een reguliere onderwijs-
uisvestingsvoorziening. Het college is na de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentelijke 



medebewindsbevoegdheden verantwoordelijk voor het al dan niet goedkeuren van deze bekostiging. 
De artikelen 25, 26 en 27 zijn aangepast op de nieuwe situatie.  
 
Artikel II 
De Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden wordt op 8 maart 2006 van kracht. De 
aanvragen die in het kader van de reguliere onderwijshuisvestingsprocedure voor opneming in het 
onderwijshuisvestingsprogramma 2007 zijn ingediend, dienen daarom conform de nieuwe wettelijke 
bepalingen te worden behandeld en afgehandeld door het college. Aanvragen voor voorzieningen in de 
huisvesting met een spoedeisend karakter die zijn ingediend voor 8 maart 2006 dienen conform de 
toen geldende wettelijke bepalingen door de raad te worden afgehandeld. Dergelijke aanvragen die op 
of na 8 maart 2006 zijn ingediend, worden door het college in behandeling genomen en afgehandeld 
volgens de nieuwe bepalingen.  
 
Artikel III 
De Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden wordt op 8 maart 2006 van kracht. 

 


