Onderwerp: Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs gemeente Overbetuwe (SHP)
Ons kenmerk: 20rb000118
Nr.
De raad van de gemeente Overbetuwe;
gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020;
gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 24 november 2020;
besluit:
1. Het voorliggende Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs gemeente Overbetuwe
(SHP) vast te stellen, waarbij de volgende zaken specifiek ter besluitvorming voorliggen,
zoals dat al in hoofdlijnen door u is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 december 2019
in de Bouwstenennotitie SHP:
•
De gemeente ziet af van het economisch claimrecht voor zover het kernpartners van
een brede school c.q. IKC betreft.
•
Doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting is in de gemeente Overbetuwe niet
aan de orde. Vanuit de brede visie op onderwijshuisvesting hebben schoolbesturen en de
gemeente geconcludeerd dat doordecentralisatie deze samenwerking niet ondersteunt.
•
Binnen de kaders van het beleid ten aanzien van verhuur/medegebruik zal bij
nieuwbouw ten behoeve van een kinderopvangorganisatie aan de betreffende organisatie
worden voorgelegd of zij zelf wil en kan investeren. Op dat moment zijn nadere afspraken
nodig over de eigendomsverhoudingen. De onderwerpen van de investering in deze
voorziening en de te betalen huur wordt per deelproject uitgewerkt.
 Het is voor commerciële zorgpartijen die op basis van door de gemeente gesubsidieerde
middelen ondersteuning aan het onderwijs verlenen, niet toegestaan om al dan niet als
ketenpartner ruimte te huren in een schoolgebouw.
 Voor de kernpartners geldt dat de gemeente bij een eventueel ruimtetekort geen gebruik
zal maken van haar vorderingsrecht (art. 107 WPO).
 Uitgaan van de normbedragen zoals die jaarlijks door de VNG aan haar leden wordt
geadviseerd. Dit houdt een aanzienlijke verhoging in van de investering in
huisvestingsvoorzieningen.
 Nieuwe schoolgebouwen zullen worden gerealiseerd volgens duurzaamheidsniveau
BENG. Om dat te kunnen realiseren is aanvullende financiering boven op de VNGnormbedragen noodzakelijk. Per investeringsopgave zijn nadere afspraken nodig over de
verdeling van deze extra kosten tussen gemeente en het betreffende schoolbestuur/c.q.
schoolbesturen.
 De normbedragen in de verordening onderwijsvoorzieningen 2017 gemeente
Overbetuwe zullen worden geactualiseerd.
 Het onderwijshuisvestingsbeleid is leidend voor alle betrokken partijen
 De verordening onderwijsvoorzieningen 2017 gemeente Overbetuwe wordt gezien als
vangnet.
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Aldus besloten in zijn openbare vergadering
van 8 december 2020.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,

de voorzitter,

drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos
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