19bb17840
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019
De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019
(raadsvoorstel nr, 19bb13012);
gelet op bepalingen opgenomen in de Wet op het Primair Ondenivijs, Wet op het Voortgezet
Onden/vijs en de Wet op de Expertisecentra;
besluit:

De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onden/vijs Rotterdam 2019 vast te stellen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
- aanvraag: verzoek om het bekostigen van een voorziening of om het bekostigen van een

voorbereidingskrediet;
- aanvrager: het bevoegd gezag dat een aanvraag indient;
- advies Onderwijsraad: advies van de Onderwijsraad als bedoeld in artikel 95, negende lid,
van de Wet op het primair onderwijs, artikel 93, negende lid, van de Wet op de
expertisecentra of artikel 76f, negende lid, van de Wet op het voortgezet ondenivijs;

- bevoegd gezag: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet
op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onden/vijs bekostigde openbare of
bijzondere school die geheel of gedeeltelijk gehuisvest is in een gebouw dat zich bevindt op
het grondgebied van de gemeente;
- constructiefout: een gebrek aan de bouwconstructie. Een bouwconstructie is elk deel van
een bouwwerk dat is bestemd om belasting te dragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn een
dragende wand, een vloer, een trap of hellingbaan, een ruit of de dakconstructie. Onder

'belasting' wordt in dit verband verstaan elke oorzaak van krachten op of vervormingen in de
bouwconstructie. In een bouwwerk is de constructie(drager) verder te definiéren als dat deel

van een bouwwerk dat verantwoordelijk is voor de stabiliteit van het bouwwerk. Zo ontstaat
de scheiding tussen drager en inbouw. Anders geformuleerd: Alles wat herleidbaar uit twee
of meer delen is samengevoegd noemen we een constructie;
- Iokaal bewegingsonden/vijs: ruimte die geschikt is voor het bewegingsonderwijs of een bad
voor watergewenning of bewegingstherapie;
- minister: minister van Onden/vijs, Cultuur en Wetenschap;
- monumentaal schoolgebouw: een schoolgebouw dat is opgenomen op de Rijks- dan wel

gemeentelijke monumentenlijst;
- nevenvestiging: deel van een school dat door de minister op grond van artikel 85 van de
Wet op het primair onderwijs, de artikelen 76a of 76b van de Wet op de expertisecentra of

artikelen 73b, 73c en 73d van de Wet op het voortgezet ondenlvijs voor bekostiging in
aanmerking is gebracht;
- overzicht: overzicht als bedoeld in artikel 96 Wet op het primair ondenNijs, artikel 94 Wet op
de expertisecentra en artikel 769 van de Wet op het voortgezet ondenNijs;
- permanent gebouw: ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard van de
constructie en materialen tenminste 4 0 jaar als volwaardige huisvesting voor het onden/vijs
kan functioneren;
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- programma: programma als bedoeld in artikel 95 Wet op het primair onden/vijs, artikel 93
Wet op de expertisecentra en artikel 76f van de Wet op het voortgezet ondenNijs;
- school:
1°. school voor (speciaal) basisonden/vijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het
primair onden/vijs;
2°. school c.q. instelling voor (voortgezet) speciaal onden/vijs zoals bedoeld in artikel 1
van de Wet op de expertisecentra;

3°. school voor voortgezet ondentvijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het
voortgezet onderwijs;
- tijdelijk gebouw: al dan niet verplaatsbare ruimte die door de keuze van het ontwerp en de
aard van de constructie en materialen minstens 15 jaar als volwaardige huisvesting voor het

onden/vijs kan functioneren;
- voor blijvend gebruik bestemde voorziening: voorziening die volgens de uitkomst van de
prognose als bedoeld in bijlage || minimaal 15 jaar noodzakelijk is;

- voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening: voorziening die volgens de uitkomst van de
prognose als bedoeld in bijlage ll maximaal 15 jaar noodzakelijk is;
— voorziening: voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2. Omschrijving voorzieningen in de huisvesting
Bij het toepassen van deze verordening worden de volgende voorzieningen onderscheiden:
a. voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit:
1°. nieuwbouw voor een school (lesgebouw en/of lokaal voor bewegingsonderwijs) die

voor het eerst door het rijk voor bekostiging in aanmerking is gebracht, of nieuwbouw
om een gebouw waarin een school is gehuisvest geheel of gedeeltelijk te vervangen,
al dan niet op dezelfde locatie; onder nieuwbouw ter gehele of gedeeltelijke
vervanging van een lesgebouw of een lokaal voor bewegingsonderwijs wordt tevens
verstaan het zoveel mogelijk vernieuwen van een niet-monumentaal gebouw, of een
gedeelte daarvan, dat om stedenbouwkundige, architectuur~ en/of cultuurhistorische
redenen naar het oordeel van het college niet kan worden gesloopt;
2°. uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest;

3°. het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand gebouw voor het
huisvesten van een school;

4°. verplaatsing van een of meer bestaande tijdelijke gebouwen voor het huisvesten
van een school;

5°. terrein voor zover nodig voor het realiseren van een voorziening als bedoeld in 1°
tot en met 4°;

6°. inrichting met onden/vijsleerpakket of met leer- en hulpmiddelen voor zover deze
nog niet eerder door het rijk of de gemeente is bekostigd;
7°. inrichting met meubilair voor zover dit nog niet eerder door het rijk of de gemeente
is bekostigd;
8°. medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een
andere school in gebruik is of van een lokaal bewegingsonderwijs en een bad voor
watergewenning of bewegingstherapie;
9°. huur.
b. herstel van constructiefouten bestaande uit schade aan een gebouw veroorzaakt door

eigen gebrek of eigen bederf, evenals uit kosten gemoeid met het voorkomen van nog
niet zichtbare materiéle schade onmiddellijk voortvloeiend uit ontwerpfouten,

uitvoeringsfouten of wanprestatie;
c. herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, ondentvijsleerpakket, leeren hulpmiddelen of meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden;
d. revitalisering monumentale schoolgebouwen, voor zover deze erkend zijn als Rijksen/of gemeentelijk monument;
raadsvergadering van:
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e. huur van een sportterrein, dat niet in eigendom is van een bevoegd gezag, voor een
school voor voortgezet onderwijs voor het onderwijs in lichamelijke oefening.
Onder de voorzieningen als vermeld onder a, sub 1, 2 en 3, worden tevens begrepen de
toeslagen daarop als vermeld bij de desbetreffende voorzieningen in bijlage IV.

Artikel 3. Voorbereidingskrediet
Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° en 2° , kan een aanvraag
voor het bekostigen van de kosten voor het opstellen van een aanbestedingsgereed
bouwplan worden ingediend.

Artikel 4. Vaststellen vergoeding voorzieningen
1. Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1°, 2°, 6" en 7°, wordt de
vergoeding vastgesteld overeenkomstig de in bijlage IV opgenomen normbedragen.
2. Voor andere voorzieningen dan bedoeld in het eerste lid wordt de vergoeding vastgesteld
op de feitelijke kosten.

3. De vergoeding voor een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel 3 wordt vastgesteld
op maximaal 5 procent van het geraamde investeringsbedrag.
4. Indien er voor de voorzieningen als bedoeld in artikel 2 onder a sub 1, sub 2 en onder d
aantoonbaar sprake is van extra, locatiegebonden bouwkosten kan het college op verzoek
van het bevoegd gezag besluiten een opslag te verstrekken boven de geldende
normbedragen. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is hoofdstuk 2 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Informatieverstrekking
Het bevoegd gezag verstrekt aan het college de gegevens die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van het bepaalde in deze verordening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
onderwijsloket.
Hoofdstuk 2. Programma en overzicht
Paragraaf 2.1 Aanvragen programma

Artikel 6. Indienen aanvraag
1.

Een aanvraag om opname van een voorziening op het programma wordt door het
bevoegd gezag bij het college ingediend en moet uiterlijk 15 oktober van het jaar
voorafgaand aan het jaar dat het betreffende programma wordt vastgesteld zijn

ontvangen. De aanvraag dient elektronisch te geschieden via het onderwijsloket
(www.0nden~iis|oket.nl) zoals bedoeld in artikel 2:15 Algemene Wet Bestuursrecht.
Een aanvraag wordt ingediend door het bevoegd gezag en dient ondertekend te
worden met een elektronische handtekening, zoals bedoeld in artikel 2:16 van de
Algemene Wet Bestuursrecht, dan wel op een andere door het college toegestane

wijze van elektronische indiening waarbij geen twijfel bestaat over de authenticiteit
2.

van de aanvraag.
Aanvragen die na deze datum worden ontvangen neemt het college niet in

behandeling.
3.

In afwijking van het eerste lid, wordt een voorziening geacht te zijn ingediend, indien
deze is opgenomen op het eerstvolgende jaar van het Voortschrijdend Indicatieve
Meerjaren Investerings Planning.
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Artikel 7. lnhoud aanvraag; gelegenheid tot aanvullen aanvraag; niet behandelen
onvolledige aanvraag

1. Een aanvraag vermeldt in ieder geval:
a. de naam en het adres van de aanvrager;
b. de dagtekening;
c. de naam van de school en, als dit van toepassing is, het gebouw waarvoor de
voorziening is bestemd;

d. de voorziening die wordt aangevraagd;
e. de onderbouwing van de noodzaak en de omvang van de gewenste voorziening,
bestaande uit:
1°. een prognose van het te venNachten aantal Ieerlingen van de school voor
basisondenivijs, de speciale school voor basisondenivijs, de school voor speciaal
onden/vijs of voortgezet speciaal ondentvijs of de school voor voortgezet ondenNijs, als
het betreft een aanvraag voor een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a,

onder 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° en 9°, onder de voorwaarde dat de prognose
overeenkomstig bijlage II is vastgesteld, tenzij door het college, al dan niet in

samenwerking met de bevoegde gezagsorganen van een school voor basisondenrvijs,
een actuele prognose is opgesteld, weike door het bevoegd gezag wordt
onderschreven;
2°. als de aanvraag betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk bekostigen van
vervangende nieuwbouw van een gebouw als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder
1°, of herstel van een constructiefout als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, een
bouwkundige rapportage die voldoet aan de eisen NEN 2767, zodat de noodzaak van
de gevraagde voorziening kan worden vastgesteld;

3°. als de aanvraag betrekking heeft op het bekostigen van een voorziening waarvoor
de vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten, een begroting van de
noodzakelijke kosten voor het bekostigen van de voorziening of, als de aanvraag
betrekking heeft op het bekostigen van een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel
3, een kostenbegrotlng.
f. de geplande aanvangsdatum van Uitvoering van de voorziening, en
9. als het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° tot en met
5°, de aanduiding van de gewenste plaats waar de voorziening moet worden
gerealiseerd.
2. Het college stelt de aanvrager voor 1 november schriftelijk op de hoogte als gegevens als
bedoeld in het eerste of tweede lid ontbreken. De aanvrager heeft tot 15 november (de
hersteldatum) de gelegenheid de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet gebeurt,
neemt het college de aanvraag niet in behandeling.
3. Als een door het college in behandeling genomen aanvraag mede is gebaseerd op het
aantal Ieerlingen van de betrokken school op 1 oktober van hetjaar waarin het programma
wordt vastgesteld, is de aanvrager verplicht dat aantal voor 15 oktober te registeren in de
Basisregistratie Onden/vijs bij de Dienst Uitvoering Ondenivijs. Heeft aanvrager de registratie
niet binnen de gestelde termijn gerealiseerd, dan deelt het college dit schriftelijk mede aan
de aanvrager en heeft de aanvrager de gelegenheid dit alsnog -te doen binnen drie dagen na

de datum van ontvangst van de mededeling. Als de registratie niet alsnog binnen drie dagen
is verstrekt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

Artikel 8. Opgave ingediende aanvragen
Het college verstrekt aan de bevoegde gezagsorganen een opgave van de aanvragen die
overeenkomstig artikel 6 zijn ingediend en geeft daarbij aan onder opgave van redenen
welke niet in behandeling worden genomen.

Paragraaf 2.2 Overleg voorafgaand aan vaststellen programma en overzicht

a:

’
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Artikel 9. Toelichting aanvraag; overleg over ingediende begroting
1. Het college of een aanvrager kan verzoeken een aanvraag nader toe te lichten. Dit
overleg vindt plaats binnen 4 maanden na de hersteldatum, bedoeld in artikel 7, tweede lid.

2. Het college treedt in overleg met de aanvrager als de aanvraag betrekking heeft op een
voorziening waarvoor de vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten en het college
van oordeel is dat de door de aanvrager overgelegde kostenbegroting moet worden
aangepast.
3. Het college vermeldt in het voorstel tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het
programma en het overzicht, bedoeld in paragraaf 2.3:
a. de hoogte van het geraamde bedrag, waarvan voor de aangevraagde voorziening
wordt uitgegaan, en
b. als dit van toepassing is, de redenen waarom in het overleg geen overeenstemming is
bereikt over de hoogte van het geraamde bedrag.
Artikel 10. Overleg programma en overzicht; advies Ondewvijsraad
1. Voordat 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.
2. Dit overleg vindt plaatst uiterlijk 1 april van het jaar waarop het vast te stellen programma
betrekking heeft. De bevoegde gezagsorganen worden tenminste 2 weken voor de door het
college vastgestelde datum schriftelijk in kennis gesteld van het tijdstip van het overleg en
de voorgenomen inhoud van het voorstel.
3. De bevoegde gezagsorganen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor het
overleg hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan het college. Het college stelt de
deelnemers aan het overleg van deze zienswijzen in kennis.

4. Het college maakt een verslag van de in het overleg door de bevoegde gezagsorganen
naar voren gebrachte zienswijzen. De overeenkomstig het vorige lid ingediende zienswijzen
en de reactie van het college hierop worden opgenomen in het verslag. Het verslag wordt
binnen 2 weken na het overleg toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen.
5. Een bevoegd gezag en het college kunnen de OndenNijsraad verzoeken een advies uit te
brengen over het conceptprogramma. Het verzoek be’vat een schriftelijk gemotiveerde
omschrijving van de onderwerpen waarover advies wordt verwacht. Het advies dient
betrekking te hebben op de relatie tussen de voorgenomen inhoud van het programma en
de vrijheid van richting en inrichting. Het verzoek en de daarover naar voren gebrachte
zienswijzen worden opgenomen in het verslag, bedoeld in het vierde lid.
6. Het college is belast met het indienen van een verzoek om advies bij de Onderwijsraad.
Het college zorgt ervoor dat de Onderwijsraad alle stukken ontvangt die nodig zijn voor het
beoordelen van het verzoek, waaronder het verslag, bedoeld in het vierde lid.
7. Een afschrift van het door de Ondenlvijsraad uitgebrachte advies wordt zo spoedig

mogelijk door het college toegezonden aan de bevoegde gezagsorganen. Als het advies zou
leiden tot één of meer inhoudelijke bijstellingen van de voorgenomen inhoud van het
programma worden de bevoegde gezagsorganen door het college bij het toezenden van het
afschrift van het advies uitgenodigd voor een nader overleg. ln alle andere gevallen
beoordeelt het college of nader bestuurlijk overleg over het advies van de Onderwijsraad
noodzakelijk is. Het college geeft dit aan bij het toezenden van het afschrift van het advies.
8. Nader overleg als bedoeld in het vorige lid vindt plaats binnen 2 weken nadat het advies
van de Onderwijsraad aan de bevoegde gezagsorganen is gezonden. Het college maakt

van dit overleg een verslag en voegt dit toe aan het verslag, bedoeld in het vierde lid.
9. Het overleg als bedoeld in het eerste lid wordt gevoerd in het Rotterdamse Onderwijs
Forum. Op het overleg is de Verordening Rotterdams Onden/vijs Forum van toepassing

Paragraaf 2.3 Vaststellen bekostigingsplafond, programma en overzicht
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Artikel 11. Tijdstip vaststellen bekostigingsplafond, programma en overzicht
1. Het college stelt het bekostigingsplafond vast voor de vergoeding van de aangevraagde
voorzieningen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar onderwijssoort of per
voorziening.
2. Het programma en het overzicht worden vastgesteld op uiterlijk 30 april in het jaar waarop
het programma betrekking heeft, mits artikel 10 lid 5 niet van toepassing is.

Artikel 12. Bekendmaken besluiten vaststellen bekostigingsplafond, programma en
overzicht
1. De besluiten tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het programma en het

overzicht worden door het college binnen 2 weken na de datum waarop het besluit is
genomen bekend gemaakt door het toezenden of uitreiken van het besluit aan de
aanvragers. Gelijktijdig stelt het college de overige bevoegde gezagsorganen schriftelijk in
kennis van de genomen besluiten.
2. De besluiten worden gelijktijdig met de bekendmaking ter inzage gelegd.
Paragraaf 2.4 Uitvoeren programma

Artikel 13. Overleg wijze van uitvoering
1. Binnen vier weken nadat het programma is vastgesteld treedt het college in overleg met
de aanvrager over de wijze waarop de op het programma geplaatste voorziening wordt
uitgevoerd. In dit overleg wordt alle informatie verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van
de voorziening en worden, voor zover van toepassing, afspraken gemaakt over:
a. het bouwheerschap, bedoeld in artikel 103 van de Wet op het primair onderwijs, artikel

101 van de Wet op de expertisecentra en artikel 76n van de Wet op het voortgezet
onderwijs;
b. het tijdstip waarop het bouwplan en de begroting door de aanvrager worden ingediend;
c. als dit van toepassing is, een andere wijze waarop de toegekende voorziening wordt
uitgevoerd, met inachtneming van het beschikbaar te stellen bedrag;
d. de wijze waarop het college het bouwplan en de begroting toetst, en of het naar het
oordeel van het college noodzakelijk is bij het toetsen van het bouwplan en de begroting
rekening te houden met feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn ten opzichte van het
moment waarop het programma is vastgesteld, waardoor het eerder genomen besluit kan
worden herzien;

e. de controle op en het afleggen van verantwoording over het besteden van de
beschikbaar te stellen middelen;
f. de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt.
2. De inhoud van de afspraken of het feit dat het overleg niet tot overeenstemming heeft
geleid legt het college schriftelijk vast in een verslag. De aanvrager ontvangt het verslag
binnen 2 weken na het overleg. Als de aanvrager niet binnen 2 weken nadat het verslag is
ontvangen schriftelijk reageert, wordt zij hieraan herinnert door het college waarop zij nog 3
werkdagen heeft om alsnog op het verslag te reageren. Bij alsnog uitblijven van een
schriftelijke reactie van de aanvrager wordt over het verslag geacht overeenstemming te zijn
bereikt.

Artikel 14. lnstemmen bouwplannen en begroting; tijdstip aanvang bekostiging;
toetsen wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden; overleggen
offertes

1. Nadat overeenstemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, is bereikt dient het bevoegd
gezag het bouwplan ende bijbehorende begroting in bij het college. Het bevoegd gezag
houdt daarbij rekening met de hierover gemaakte afspraken, bedoeld in artikel 13, eerste lid.
Gelijktijdig vermeldt het bevoegd gezag het tijdstip waarop de bekostiging kan starten. Het
college moet instemmen met het bouwplan en de begroting voordat een bouwopdracht
wordt verleend.
raadsvergadering van:

&

raadsstuk 19bb17840

27 juni 2019

pagina 6

2. Het college beslist binnen 6 weken nadat de stukken zijn ontvangen over de
bouwplannen, de desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start. Het
college kan, onder mededeling daarvan aan de aanvrager, deze termijn verlengen met 3
weken. Het college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum van de beslissing over
het bouwplan, de desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start

respectievelijk na de datum waarop de instemming geacht wordt te zijn verleend hiervan
schriftelijk in kennis.
3. De vergoeding op basis van de feitelijke kosten wordt vastgesteld op basis van de
economisch meest voordelige inschrijving.

Artikel 15. Aanvang bekostiging
Het college kan bij de beslissing over het tijdstip waarop de bekostiging start bepalen dat de

gelden in termijnen betaald worden. Het betalen van de gelden vindt telkens plaats op een
zodanig tijdstip dat de aanvrager kan voldoen aan de financiele verplichtingen die
voortkomen uit het realiseren van de op het programma geplaatste voorziening.
Voor de uitvoering van de op het programma geplaatste voorzieningen dient de Leidraad
Bouwprojecten aangehouden te worden.

Artikel 16. Vervallen aanspraak op bekostiging
1. Voor 15 december van het jaar waarop het programma betrekking heeft geeft de
aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur— of erfpachtovereenkomst af.
Hiervan zendt hij voor 31 december afschrift aan het college. De aanspraak op bekostiging
vervalt als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan.
2. De in het eerste lid bedoelde:
a. bouwopdrachten en overeenkomsten zijn onherroepelijk;

b. bouwopdrachten vermelden de aanvangsdatum van het werk en de termijn, uitgedrukt
in het aantal werkbare dagen, waarbinnen het werk wordt opgeleverd;
c. huur— of erfpachtovereenkomsten vermelden de datum van inwerkingtreding, alsmede
de duur van de overeenkomst;

d. koopovereenkomsten vermelden de datum van aankoop.
3. De aanspraak op bekostiging vervalt niet als het overschrijden van de in het eerste lid
bedoelde termijn veroorzaakt wordt door:
a. bijzondere omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen, en
b. de aanvrager voor 31 december een schriftelijk gemotiveerd verzoek tot het verlengen

van de termijn heeft ingediend bij het college.
4. Het college beslist op een verzoek tot het verlengen van de termijn. Bij inwilliging van het
verzoek wordt in het besluit aangegeven tot welke datum de termijn wordt verlengd.
Hoofdstuk 3. Aanvragen met spoedeisend karakter
Paragraaf 3.1 Aanvraag

Artikel 17. lndienen aanvraag

Een aanvraag tot het bekostigen van een voorziening die gelet op de voortgang van het
ondenNijs geen uitstel kan lijden, wordt binnen 2 weken na het ontstaan van de calamiteit
ingediend bij het college. De aanvraag dient elektronisch te geschieden via het

onderwijsloket (www.0nderwiisloket.nl) zoals bedoeld in artikel 2:15 Algemene Wet
Bestuursrecht. Een aanvraag wordt ingediend door het bevoegd gezag en dient
ondertekend te worden met een elektronische handtekening, zoals bedoeld in artikel 2:16
van de Algemene Wet Bestuursrecht, dan wel op een andere door het college toegestane

wijze van elektronische indiening waarbij geen twijfel bestaat over de authenticiteit van de
aanvraag.
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Artikel 18. lnhoud aanvraag
1, Een aanvraag als bedoeld in artikel 17 vermeldt naast de gegevens genoemd in artikel 7,
eerste lid, de omstandigheden waarom de voorziening spoedeisend wordt geacht.
2. Het college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum waarop de aanvraag is
ingediend schriftelijk op de hoogte als gegevens als bedoeld in het eerste lid ontbreken. De
aanvrager heeft vervolgens 2 weken om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet
gebeurt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.
Paragraaf 3.2 Beoordelen aanvraag; uitvoeren besluit

Artikel 19. Tijdstip beslissing
1. Het college beslist binnen 6 weken nadat de aanvraag is ontvangen of, binnen 6 weken
nadat de aanvullende gegevens zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.
2. Als een beschikking niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, deelt het
college dit aan de aanvrager schriftelijk mede en noemt daarbij een redelijke termijn
waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
3. Het college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum van de beslissing schriftelijk

van de beslissing in kennis.
Artikel 20. Vervallen aanspraak op bekostiging
De aanspraak op bekostiging van een voorziening vervalt, indien niet binnen 3 maanden na
de beschikking een bouwopdracht is gegeven dan wel een koop-, huur— of
erfpachtovereenkomst is gesloten.

Artikel 21. Uitvoeren beslissing
Na het bekendmaken van een beslissing als bedoeld in artikel 19 waarbij een vergoeding is
toegewezen, treedt het college 20 spoedig mogelijk in overleg met de aanvrager over de
wijze waarop de voorziening wordt uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 13, 14, 15 en 16
is daarbij van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van de termijn,
bedoeld in artikel 14, tweede lid, eerste volzin, een termijn van 3 weken geldt.

Hoofdstuk 4. Medegebruik en verhuur

Paragraaf 4.1 Medegebruik voor onderwijs of educatie

Artikel 22. Aanduiden omstandigheden
Het college kan overgaan tot het vorderen van een gedeelte van een voor een school
bestemd gebouw of terrein als:
a. door medegebruik aan de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien van een
, school waarbij overeenkomstig bijlage lll, deel C, een aanvullende ruimtebehoefte is
vastgesteld en het bevoegd gezag van die school een aanvraag als bedoeld in de
artikelen 6 of 17 heeft ingediend;
b. sprake is van een tekort aan huisvestingscapaciteit bij een andere school of een
instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, vastgesteld aan de hand
van de voor die school of instelling gangbare berekeningswijze;
c. leegstand is vastgesteld in een lesgebouw van een school.
d. leegstand is vastgesteld in een lokaal bewegingsondenivijs van een school.

Artikel 23. Omschrijving leegstand
1. Er is sprake van leegstand in een schoolgebouw als overeenkomstig bijlage Ill, deel C, is
vastgesteld dat de vastgestelde capaciteit van het gebouw groter is dan de vastgestelde
ruimtebehoefte.
2, Er is sprake van leegstand in een lokaal bewegingsonden/vijs als:

a:
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a. het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor basisonden/vijs, speciaal
basisondewvijs, speciaal ondenzvijs of voortgezet speciaal onden/vijs, en de som van het
aantal klokuren gebruik dat door het college is vastgesteld minder is dan 40 klokuren;
b. het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor voortgezet onderwijs en uit de

overeenkomstig bijlage Ill, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte blijkt dat het lokaal minder
dan 4O lesuren wordt gebruikt, tenzij het bevoegd gezag op basis van het lesrooster of de
lesroosters voor het lopende of eerstkomende schooljaar aantoont dat dit niet het geval

is;
c. het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor basisondenivijs, speciaal
basisonderwijs, speciaal ondenrvijs of voortgezet speciaal ondenivijs of voortgezet
onden/vijs, en de som van de berekeningswijzen, bedoeld onder a en b, minder is dan 40
klokuren.

Artikel 24. Nalaten vorderen
Het college vordert geen medegebruik als het bevoegd gezag de leegstand van het gebouw
waarin het beoogde medegebruik moet plaatsvinden, in gebruik heeft gegeven aan een
andere school of scholen voor het onden/vijs aan die school of scholen, tenzij dat gebruik
kan plaatsvinden in de voor die scholen al beschikbare huisvestingscapaciteit.

Artikel 25. Overleg en mededeling
1. Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in
artikel 6 overlegt het daarover met de betrokken bevoegde gezagsorganen tijdens het
overleg als bedoeld in artikel 10.
2. Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in
artikel 17, overlegt het daarover zo spoedig mogelijk met de betrokken bevoegde

gezagsorganen.
3. Binnen 4 weken nadat het programme is vastgesteld of binnen 2 weken na het overleg,
bedoeld in het vorige lid, deelt het college het bevoegd gezag waarvan gevorderd wordt
schriftelijk mede dat gevorderd wordt.
4. De schriftelijke mededeling van het college bevat in ieder geval:
a. de naam van de school en het bevoegd gezag waarvoor wordt gevorderd;
b. een aanduiding van het aantal leerlingen waarvoor gevorderd wordt of, als het betreft
het bewegingsondenivijs, het aantal klokuren dat gevorderd wordt;
c. het gebouw waarop de vordering betrekking heeft;
d. het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte dat gevorderd wordt;

e. de periode waarvoor gevorderd wordt, en
f. de ingangsdatum van het medegebruik.

Artikel 26. Vergoeding
De betrokken bevoegde gezagsorganen stellen in onderling overleg de vergoeding voor het
medegebruik vast. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat de vergoeding

kostendekkend dient te zijn. Als geen overeenstemming wordt bereikt stellen partijen in
onderling overleg vast welke handelswijze wordt gevolgd.

Paragraaf 4.2 Medegebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden

Artikel 27. Overleg en mededeling
1. Voordat het college overgaat tot vorderen overlegt het college met het bevoegd gezag.

2. In het overleg komt in ieder geval aan de orde:
a. voor welke activiteit of activiteiten gevorderd wordt;
b. of die activiteit of activiteiten zich verdragen met het onden/vijs aan de in het gebouw
gevestigde school;
c. of maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het onderwijs aan de in het
gebouw gevestigde school hinder van het medegebruik ondervindt;
raadsvergadering van:

27 juni 2019

raadsstuk 19bb17840

pagina 9

\

‘Qg

d. wat naar oordeel van het college en het bevoegd gezag een redelijke vergoeding voor
het medegebruik is;
e. de datum waarop het medegebruik redelijkerwijs aanvang kan nemen.
3. Binnen 4 weken na het overleg deelt het college het bevoegd gezag waarvan

medegebruik gevorderd wordt schriftelijk mede dat gevorderd wordt. Als het overleg heeft
geleid tot afspraken, worden ook deze opgenomen in de schriftelijke mededeling. Als het
overleg niet tot volledige overeenstemming heeft geleid, dan bevat de mededeling de
beslissing van het college over de punten waarover geen overeenstemming was bereikt.

Paragraaf 4.2 Verhuur
Artikel 28. Verzoek toestemming college
1. Het bevoegd gezag verzoekt het college schriftelijk om toestemming als bedoeld in artikel
108, eerste lid, van de Wet op het primair ondewvijs, artikel 106, eerste lid, van de Wet op de
expertisecentra of artikel 76$, eerste lid, van de Wet op het voortgezet ondentvijs voordat
een huurovereenkomst wordt gesloten.

2. Het verzoek bevat een aanduiding van de huurder en van de bestemming van de te
verhuren ruimte.

Hoofdstuk 5. Einde gebruik gebouwen en terreinen
Artikel 29. Staat van onderhoud
1. Als het bevoegd gezag aan het college schriftelijk meldt dat een gebouw of terrein niet
meer nodig is voor het huisvesten van een school stelt het college vast of er mogelijk sprake

is van achterstallig onderhoud aan het gebouw of terrein. Achterstallig onderhoud is
aanwezig indien
het gebouw of terrein niet tenminste aan conditieniveau 3 voldoet conform NEN2767.
2. Als het college vermoedt dat er sprake is van achterstallig onderhoud wordt voordat de
eigendomsoverdracht plaatsvindt een staat van onderhoud opgemaakt.
3. De staat van onderhoud wordt na overleg met het bevoegd gezag opgemaakt in opdracht
van het college.
4. Over de staat van onderhoud wordt overleg gevoerd met het bevoegd gezag.
5. Als uit de staat van onderhoud blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud wordt in het
overleg vastgesteld welk deel hiervan voor rekening van het bevoegd gezag komt en of het
bevoegd gezag opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, of dat het
bevoegd gezag een in overleg vast te stellen bedrag aan het college betaalt. Na schriftelijke

toestemming kan het bevoegd gezag vrijgesteld worden van deze verplichting. Als geen
overeenstemming wordt bereikt, vindt er arbitrage plaats.

6. Het opmaken van een staat van onderhoud blijft achtenrvege als dit naar het oordeel van
het college niet nodig is.
Hoofdstuk 6. Gebruik lokaal bewegingsonderwijs door (speciaal) basisondewvijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs
Artikel 30. Mutaties aantal klokuren binnen beschikbare capaciteit, inroosteren en
gebruik
1. Het college stelt jaarlijks voor 31 januari voorlopig vast het aantal klokuren
bewegingsondenzvijs waarop een school voor basisondenivijs, een speciale school
voor basisonden/vijs, een school voor speciaal onden/vijs, een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onden/vijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs in het
daaropvolgende schooljaar aanspraak maakt. Een aanvraag dient elektronisch te
geschieden via het onderwijsloket (www.0nderwiisloket.nl) zoals'bedoeld in artikel
2:15 Algemene Wet Bestuursrecht. Een aanvraag wordt ingediend door het bevoegd
gezag en client ondertekend te worden met een elektronische handtekening, zoals
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bedoeld in artikel 2:16 van de Algemene Wet Bestuursrecht, dan wel op een andere
door het college toegestane wijze van elektronische indiening waarbij geen twijfel

bestaat over de authenticiteit van de aanvraag.
2. Grondslag voor het berekenen van het aantal klokuren is het aantal Ieerlingen dat op 1
oktober van het Iopende schooljaar op de school staat ingeschreven.
3. Op basis van het aantal klokuren stelt het college voor 1 april een voorlopig rooster op

voor het gebruik van de lokalen bewegingsonden/vijs, waarbij het college rekening houdt met
de volgende uitgangspunten:

a. de afstanden in relatie tot de omvang van het onden/vijsgebruik van een lokaal
bewegingsonden/vijs, bedoeld in bijlage I, deel B;

b. een school waarvan het bevoegd gezag eigenaar is van het lokaal bewegingsonderwijs
wordt voor de school als eerste ingeroosterd voor het lokaal bewegingsonden/vijs, en
c. het bewegingsonden/vijs van een school wordt zoveel mogelijk ingeroosterd in één
lokaal bewegingsonderwijs.

4. Het college stelt het bevoegd gezag, nadat het rooster voorlopig is vastgesteld, voor 1
april in kennis van het rooster. Hierbij worden per school de volgende gegevens vermeld:

a. het aantal klokuren waarvoor de school wordt ingeroosterd;
b. het lokaal bewegingsonderwijs dat voor het bewegingsonderwijs is toegewezen, en
c. de lestijden gedurende welke het onderwijsgebruik plaatsvindt.
5. De bevoegde gezagsorganen kunnen tot 1 mei reageren op het voorstel.

6. Op verzoek van de bevoegde gezagsorganen kan het college een overleg over het
voorstel plannen. Dit overleg vindt plaats tussen 1 april en 1 mei. In het overleg kunnen de
vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen reageren op het voorstel.
7. Het college stelt het rooster voor 1 mei definitief vast en houdt hierbij waar mogelijk

rekening met de reacties van de bevoegde gezagsorganen.
8. Het bevoegd gezag kan het college verzoeken meer klokuren in te roosteren dan het
aantal klokuren dat door het college is vastgesteld.
9. Het college neemt een verzoek als bedoeld in het vorige lid uitsluitend in behandeling als
daarvoor nog capaciteit beschikbaar is. Het aantal klokuren dat door het college extra wordt
ingeroosterd komt voor rekening van het bevoegd gezag van de school.
Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Artikel 31. Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet
In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening
niet voorziet beslist het college.
Artikel 32. lndexering
Het college steltjaarlijks de in het kader van deze verordening gehanteerde normbedragen
voor de vergoeding van voorzieningen bij op basis van de in bijlage IV opgenomen
systematiek van prijsbijstelling.

Artikel 33. Intrekken oude verordening
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015 en de wijziging
Verordening voorzieningen huisvesting onden/vijs Rotterdam 2015 worden ingetrokken.
Artikel 34. lnwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen huisvesting
ondenNijs Rotterdam 2019.
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