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Beslispunten 

1. In te stemmen met de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 

gemeente Scherpenzeel. 

2. In te stemmen met het overdragen van de bevoegdheid van artikel twee onder 2 van de 

verordening aan het college om een subsidieplafond voor een voorziening vast te 

stellen en daarbij het beschikbare bedrag te verdelen.  

3. Het besluit van het college van 18 mei 2010 te bekrachtigen. 

4. Vast te stellen de volgende verordening: 'Verordening materiële financiële gelijkstel-

ling onderwijs gemeent Scherpenzeel.  

 

Inleiding   

Een verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs geeft gemeenten een instru-

ment om een aanvullend beleid te voeren met betrekking tot personele en materiële voor-

zieningen voor het openbaar en bijzonder onderwijs, zonder dat daarop het automatisme 

van de overschrijdingsregeling van toepassing is. Deze extra gemeentelijke uitgaven ko-

men alleen terecht bij scholen die daar, gezien de omstandigheden, ook daadwerkelijk be-

hoefte aan hebben.  

 

Afspraken gemeente en schoolbesturen 

In de gemeente Scherpenzeel zijn tot nu toe aanvullende uitgaven, aan zowel openbaar als 

bijzonder onderwijs, gedaan op basis van onderlinge afspraken. In de praktijk wordt het 

door alle betrokken schoolbesturen als vanzelfsprekend ervaren dat dergelijke gemeentelij-

ke uitgaven niet worden meegenomen bij de uitvoering van de overschrijdingsregeling.  

 

Regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing primair onderwijs 2009 

Bijna 400 gemeenten dienden in december 2009 een aanvraag in voor de regeling verbete-

ring binnenklimaat. De maatregelen moeten in 2010 uitgevoerd worden. De gemeente 

Scherpenzeel heeft eveneens subsidie aangevraagd en deze is inmiddels toegekend. 

In oktober 2009 schetste de VNG verscheidene mogelijkheden om de te ontvangen subsi-

die door te geven aan de schoolbesturen. Uit een juridische toetsing is evenwel gebleken 

dat het geld louter door middel van een verordening kan worden toegedeeld. Gemeenten 

die van plan waren het geld met een overeenkomst door te geven, zullen nu alsnog de uit-

gaven moeten baseren op een verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs. 
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Alsnog een verordening vaststellen 

De gemeente Scherpenzeel beschikt niet over een verordening materiële financiële gelijk-

stelling onderwijs en de gemeenteraad zal deze in het kader van de rechtmatigheid alsnog 

vast moeten stellen. De voorgestelde verordening en de aanvullende voorziening zijn opge-

steld naar het model van de VNG (toelichting ter inzage). 

Er is wettelijk en praktisch gezien geen aanleiding om, naast de aanvullende voorziening 

ten behoeve van energiebesparing en binnenmilieu in scholen voor basisonderwijs, nog 

andere voorzieningen toe te voegen aan de verordening. 

 

Beoogd effect 

Met het vaststellen van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs kan 

aanvullend beleid gevoerd worden met betrekking tot gemeentelijke uitgaven voor het 

bijzonder en openbaar onderwijs.  

Door toevoeging van een aanvullende voorziening aan de verordening kan de ontvangen 

subsidie voor de verbetering binnenklimaat en energiebesparing primair onderwijs op een 

rechtmatige wijze aan de schoolbesturen doorgegeven worden.       

 

Argumenten bij beslispunt 1 

1.1 Wettelijke grondslag 

De openbare basisschool is met de bestuurlijke verzelfstandiging voor de gemeente, 

financieel gezien, gelijkgesteld met een school voor bijzonder onderwijs. Artikel 6 van de 

Wet op het primair onderwijs (WPO) geeft aan dat de gemeente geen uitgaven voor het 

bijzonder onderwijs mag doen anders dan krachtens de wet. De gemeente kan slechts 

aanvullend financieren op basis van een verordening materiële financiële gelijkstelling. 

 

1.2 Verordening biedt mogelijkheden om het onderwijs te subsidiëren     

Daar waar de gemeente financiële middelen beschikbaar stelt aan scholen voor de realise-

ring van een voorziening en het dus eigenlijk gaat om een directe verstrekking van een 

subsidie voor een bepaalde (onderwijs)activiteit, kan de verordening als grondslag funge-

ren.  

 

1.3 Specifieke uitgaven mogelijk buiten overschrijdingsregeling om 

Daar waar het gaat om aanvullende uitgaven voor voorzieningen (specifiek voor één 

school bijvoorbeeld) die bij afwezigheid van de verordening zonder twijfel vallen onder de 

werking van de overschrijdingsregeling, is de verordening een geschikt middel. 

 

Argument bij beslispunt 2 
2.1 Praktische uitvoering verordening 

Door het college een subsidieplafond vast te laten stellen voor een voorziening en het 

daarbij beschikbare bedrag te verdelen hoeft niet telkens de verordening gewijzigd te 

worden.  
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Argumenten bij beslispunt 3 

3.1 Bekrachtiging wettelijk bepaald 

Artikel 140 onder 4 van de WPO bepaalt dat binnen twaalf weken na de totstandkoming 

van een aanvullende voorziening deze voorgelegd wordt aan de gemeenteraad en dat de 

gemeenteraad besluit over de bekrachtiging ervan. 

 

3.2 Collegebesluit onder voorwaarde inwerkingtreding verordening 

Het collegebesluit van 18 mei 2010 luidt als volgt: “Zodra de Verordening materiële 

financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Scherpenzeel in werking is getreden, in te 

stemmen met de aanvullende voorziening op grond van artikel 3 van de verordening ten 

behoeve van energiebesparing en binnenmilieu in scholen voor basisonderwijs en de raad 

deze voorziening te laten bekrachtigen.” 

 

Het college kan formeel pas na de inwerkingtreding van de verordening gebruikmaken van 

haar bevoegdheid volgens artikel 3, waarbij het college kan bepalen de verordening 

tijdelijk aan te vullen met een voorziening. Bij vaststelling van de verordening door de 

raad op 1 juli 2010, zou over een dergelijke bepaling door het college op zijn vroegst op 24 

augustus 2010 besloten kunnen worden. Bekrachtiging door de raad kan vervolgens in 

november 2010 plaatsvinden. Nu het college het besluit over een aanvullende voorziening 

al eerder onder voorwaarde genomen heeft, kan de gehele procedure sneller doorlopen 

worden en in één raadsvergadering afgehandeld worden.  

 

3.3 Doorsluizen rijkssubsidie aan schoolbesturen rechtmatig 

Om de ontvangen subsidie voor de maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat op 

de basisscholen te kunnen doorsluizen aan de schoolbesturen is er een wettelijke grondslag 

nodig. Door de uitgaven als aanvullende voorziening aan de verordening materiële 

financiële gelijkstelling toe te voegen, is deze rechtmatig.  

 

3.4 Afronding subsidiemaatregelen in 2010 vereist 

Een van de voorwaarden van de rijkssubsidie voor maatregelen ter verbetering van het 

binnenklimaat op de scholen is dat deze in 2010 allemaal afgerond moeten zijn. Dit 

betekent dat de gemeente de subsidie zo spoedig mogelijk door moet kunnen geven aan de 

schoolbesturen. Enige haast is daarom geboden met de procedure voor vaststelling van de 

verordening en bekrachtiging van de aanvullende voorziening. 

 

Kanttekeningen 

Vermijden overbodige regulering   

Om onnodige bestuurslasten bij zowel de schoolbesturen als de gemeente te beperken, zal 

in overleg met de schoolbesturen (bestaand) aanvullend beleid, waarvan alle betrokkenen 

het vanzelfsprekend vinden dat dit buiten de werking van de overschrijdingsregeling valt, 

ook buiten de reikwijdte van de verordening gehouden worden. 
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Financiële toelichting bij beslispunt 1 

Het vaststellen van een verordening materiële financiële gelijkstelling heeft geen financiele 

consequenties.  

 

Financiële toelichting bij beslispunt 3.3   

De rijkssubsidie voor energiebesparing en binnenmilieu is ontvangen voor maatregelen bij 

twee basisscholen, te weten de Dorpsbeuk en de Glashorst. 

 

Maatregelen de Glashorst 

Voor de Glashorst is de subsidie bestemd voor het plaatsen van 16 m1 zonwering op zon-

belaste gevels. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 2.080,00. De gemeente ontvangt hier-

voor € 1.248,00 aan subsidie (60%) en neemt de cofinanciering van € 832,00 (40%) voor 

haar rekening. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening gebouwen basisonderwijs bui-

tenzijde. 

 

Maatregelen de Dorpsbeuk 

Voor de Dorpsbeuk is de subsidie bestemd voor de volgende maatregelen: 

1. 243 m2 vervangen enkel glas € 31.590 

2. 1120 m2 dakisolatie - 22.400 

3. conventionele TL’s vervangen door 95 spiegeloptiekarmaturen - 14.250 

4. aanbrengen van 22 stuks daglichtafhankelijke (dim) regeling - 880 

De totale kosten hiervoor zijn geraamd op  € 69.120,00 

 

Gemeentelijke maatregelen 

Voor de eerste twee maatregelen (dubbel glas en dakisolatie) heeft de gemeente een subsi-

die ontvangen van € 32.394,00 (60%). Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het door 

de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet voor het vervangen van het dak en de kozij-

nen. De cofinanciering bedraagt € 21.596,00 (40%) en komt voor rekening van de gemeen-

te en maakt onderdeel uit van genoemd krediet.  

 

Schoolbestuurlijke maatregelen 

Voor de maatregelen 3 en 4 (verlichting en daglichtafhankelijke (dim)regeling) bedraagt de 

subsidie € 9.078,00 (60%). De cofinanciering hiervan is berekend op € 6.052,00 (40%) en 

deze komt ten laste van het schoolbestuur.  

 

NB: tijdens de voorbereidingen van het onderhoud bij de Dorpsbeuk is een doorsnede van 

het dak genomen, waaruit is gebleken dat er bij de laatste dakrenovatie een tweede isolatie-

laag is aangebracht. De dakbedekking wordt wel volgens plan vervangen, maar er wordt 

geen extra isolatie aangebracht. De ontvangen rijkssubsidie zal daarom terugbetaald wor-

den aan het ministerie.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, 

 

 

 

V.J.M. van Arkel J.J.H. Colijn-de Raat 

secretaris (wnd.) burgemeester 
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Agendapunt : 10-VII-08 

Kenmerk : BWO/GBf      

 

Onderwerp:  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs     

 

 
De raad van de gemeente Scherpenzeel, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  4 mei 2010. 

 

Gelet op: 

- artikel artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs; 

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

- artikel 5 van de Gemeentewet; 

- hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 

besluit 
 

1. In te stemmen met de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 

gemeente Scherpenzeel. 

2. In te stemmen met het overdragen van de bevoegdheid van artikel twee onder 2 van 

de verordening aan het college om een subsidieplafond voor een voorziening vast te 

stellen en daarbij het beschikbare bedrag te verdelen.  

3. Het besluit van het college van 18 mei 2010 te bekrachtigen.  

4. Vast te stellen de volgende verordening: 

 

VERORDENING MATERIELE FINANCIELE GELIJKSTELLING ONDERWIJS 

GEMEENTE SCHERPENZEEL 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 Begripsbepaling 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpen-

zeel;  

b. schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs  be-

kostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school;  

c. school: school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair 

onderwijs;  

d. nevenvestiging: deel van een school dat door de minister ingevolge artikel 85 van de 

Wet op het primair onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht; 

e.  voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze 

verordening;  
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f.  aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waar-

mee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;  

g.  indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van 

deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daarop-

volgende tijdvak moet zijn ingediend;  

h.  toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen 

van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een 

voorziening of een aanvullende voorziening;  

i.  tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, 

waarvoor een voorziening wordt toegekend;  

j.  subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de wet, dat beschikbaar is 

voor een voorziening, of een aanvullende voorziening;  

k.  feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening 

of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;  

l.  subsidievaststelling: een beschikking zoals bedoeld in artikel 4:42 van de wet;  

m. wet: de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels 

1.  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de 

raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.  

2. De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het col-

lege. Het college neemt daarbij de gemeentebegroting in acht. 

3. Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare 

bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.  

 

Artikel 3 Aanvullende voorziening 
1. Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voor-

ziening.  

2. Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aan-

vullende voorziening.  

 

Artikel 4 Jaarlijks overzicht 
Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis 

van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 

juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending. 
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HOOFDSTUK 2 PROCEDURES 

 

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden 

 

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken 
Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een 

voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het 

college. 

 

Artikel 6 Indiening aanvraag 

1. Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, 

dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is 

niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet 

is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, be-

sluit het college om de aanvraag niet te behandelen.  

2. De aanvraag vermeldt:  

a. naam en adres van het schoolbestuur;  

b. de dagtekening;  

c. de gewenste voorziening;  

d. de naam van de school; 

e. een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.  

3. Bij het ontbreken van een of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan 

het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie we-

ken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te 

vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn 

verstrekt, beslist het college de aanvraag niet te behandelen. 

 

Artikel 7 Beslissingstermijn 

1. Het college besluit binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. In-

dien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist 

het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.  

2. Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging 

wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan 

door het college schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft 

het college de reden voor de verlenging aan.  

3. Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag 

het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.  

 

Artikel 8 Weigeringsgronden 

Het college weigert de voorziening in ieder geval indien: 

a. de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van deze verordening;  

b. niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;  

c. door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.  

 



 

1 juli 2010 / 10-VII-08 / verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs -4- 

 

 

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden 

Artikel 9 Indiening aanvraag 

1. Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij 

het college.  

2. Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid, van toepassing.  

 

Artikel 10 Beslissingstermijn 
Het college besluit binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken 

na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de 

beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis. 

 

Artikel 11 Weigeringsgronden 
Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien: 

a.  de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is;  

b.  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.  

 

Paragraaf 2.3 Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding 

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling 

1.  De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende 

voorziening kan inhouden:  

a. feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening;  

b. een subsidievaststelling.  

2.  De beschikking bevat:  

a.  het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;  

b. de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.  

3. De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts:  

a. het bedrag van de subsidie; 

b. voor zover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het 

schoolbestuur wordt afgelegd aan het college.  

c. de bepaling dat de wet van toepassing is en voor zover van belang welke afzonder-

lijke bepalingen of afwijkingen hierop van kracht zijn.  

4.  De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling 

plaats.  

 

Artikel 13 Intrekken of wijzigen beschikking 
Ten aanzien van het beleid tot intrekking, wijziging, stopzetting of verlaging van de afge-

geven subsidiebeschikking dan wel terugvordering van gegeven subsidie is titel 4:2 van de 

wet van toepassing. 

 

Artikel 14 Verbod tot vervreemding 

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voor-

zieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een 



 

1 juli 2010 / 10-VII-08 / verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs -5- 

 

 

overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging 

van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.  

 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 15 Informatieverstrekking 
Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 

 

Artikel 16 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet 

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet 

voorziet, beslist het college. 

 

Artikel 17 Citeertitel; inwerkingtreding 

1. Deze verordening wordt aangehaald als:  

‘Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Scherpenzeel’. 

2.  De verordening treedt zes weken na de dag van bekendmaking in werking.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 1 juli 2010.       

 

 

 

 

B.S. van Ginkel-Schuur  J.J.H. Colijn-de Raat 

Griffier (wnd.)   voorzitter 
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Bijlage 'Voorzieningen ten behoeve van energiebesparing en binnenmilieu in scholen 

voor basisonderwijs' (EBA voorzieningen). 

 

I Aanduiding van de voorziening 
Het bevoegd gezag van een school kan een aanvraag indienen voor één of meer van de 

volgende voorzieningen gericht op energiebesparing of verbetering van het binnenmilieu: 

 

  Verbetermaatregel 

1 Vervangen van enkel glas door HR glas 

2 Isoleren van plat dak 

3 Isoleren van hellend dak 

4 Vervangen van een conventionele Cv-ketel door HR-CV-ketel 

5 Plaatsen van thermosstatische radiatorkranen 

6 Plaatsen van een mechanisch luchttoe- en afvoersysteem met WTW 

7 Plaatsen van een (wand) CO2 indicator 

8 Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels 

9 Vervangen van conventionele TL’s door HF spiegelarmaturen 

10 Aanbrengen van daglichtafhankelijke (dim) regeling 

 

II Indieningdatum 

De aanvraag dient te worden ingediend binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit 

op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 140, vierde lid WPO. 

 

III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend 

Deze bijlage is van toepassing voor de periode vanaf de bekendmaking van dit besluit tot 

31 december 2010. 

 

IV Toekenningcriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt 

voor een voorziening 
Voor alle voorzieningen gelden de volgende algemene toekenningcriteria: 

1  De scholen c.q. gevraagde voorzieningen dienen te voldoen aan de randvoorwaarden die 

gesteld worden in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 

2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525.  

2. De gevraagde voorzieningen moeten, blijkens een als bijlage bij de aanvraag gevoegd 

Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) dat voldoet aan de voorwaarden die daaraan 

gesteld zijn in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 

2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525, nodig of wenselijk zijn.  

3. Voor voorzieningen waarvoor in het bijgaande overzicht “aanvullende criteria, co-

financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prioriteitscriteria” het schoolbestuur als 

co-financier wordt aangewezen, verklaart het schoolbestuur zich door indiening van de 

aanvraag ermee akkoord om de toegekende voorziening aan te vullen met 40 % van de 

in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 

september 2009, Staatscourant 13525 genoemde normvergoedingen.  
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IVa Schoolsoort 

De voorzieningen staan open voor scholen voor basisonderwijs. 

 

IVb Voorziening staat niet open voor een nevenvestiging van een hoofdvestiging in 

een andere gemeente 

Voor nevenvestigingen op het grondgebied van deze gemeente staat de voorziening open 

indien de hoofdvestiging van de school, gelegen in een andere gemeente, in die gemeente 

geen aanspraak kan maken op deze zelfde voorzieningen, onafhankelijk van de vraag of 

deze aanspraken ook daadwerkelijk worden gehonoreerd. 

 

IVc Hoofdgebouw/ dislocatie/ nevenvestiging 
De voorziening staat uitsluitend open voor (delen van) hoofdgebouwen, dislocaties en ne-

venvestigingen met een permanente bouwaard, waarvan de opleveringsdatum is gelegen 

vóór 31 december 2003. De voorziening staat niet open voor een nevenvestiging die niet is 

gelegen op het grondgebied van deze gemeente. 

 

IVd Overige voorwaarden op basis waarvan het schoolbestuur in aanmerking komt 

voor een voorziening 

- Voor de voorzieningen genoemd onder 1,2,3 en 5 geldt dat deze alleen worden toege-

kend als voor hetzelfde schoolgebouw de volgende respectievelijke huisvestingsvoor-

zieningen o.g.v. de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs zijn geplaatst op 

het programma 2009 of 2010. In geval van plaatsing op het programma 2009 moet het 

nog feitelijk mogelijk zijn om aan de criteria van de Regeling verbetering binnenklimaat 

huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525 te vol-

doen.  

 

nr Aangevraagde voorziening Toegekende huisvestingsvoorziening 

1 Vervangen van enkel glas door HR glas Vervangen buitenkozijnen 

2 Isoleren van plat dak Vervangen dakbedekking 

3 Isoleren van hellend dak Vervangen dakbedekking 

5 Plaatsen van thermosstatische radiatorkranen Vervangen radiatoren 

 

- door het indienen van een aanvraag verklaart het schoolbestuur de gevraagde eenheden 

van de gevraagde maatregelen daadwerkelijk te realiseren vóór 31 december 2010, on-

geacht de daadwerkelijke kosten van deze maatregelen.  

- Door het indienen van de aanvraag verklaart het schoolbestuur alle inlichtingen te zul-

len verstrekken en in goed overleg met de gemeente alle handelingen te zullen verrich-

ten die noodzakelijk zijn om realisatie op uiterlijk 31 december 2010 te bewerkstellin-

gen.  

 

Andere eventuele specifieke voorwaarden per deelvoorziening staan vermeld in het bijge-

voegde overzicht “aanvullende criteria, co-financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en 

prioriteitscriteria”. 
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V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid 
Zie overzicht “aanvullende criteria, co-financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prio-

riteitscriteria”. 

 

VI Subsidieplafond 
Zie overzicht “aanvullende criteria, co-financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prio-

riteitscriteria”. 

 

VIa Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd 

Zie overzicht “aanvullende criteria, co-financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prio-

riteitscriteria”. 

 

VIb Verdelingsregels 

Zie overzicht “aanvullende criteria, co-financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prio-

riteitscriteria”. 

Het overzicht met aanvullende criteria waarnaar hierboven wordt verwezen maakt een in-

tegraal onderdeel uit van deze aanvullende voorziening. 
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Toelichting (algemeen) 
De gemeente Scherpenzeel kent alleen scholen voor basisonderwijs. Voortgezet en speci-

aal onderwijs en daarvoor relevante wetsartikelen zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

Artikel 3 Aanvullende voorzieningen 

 

Eerste lid 

In dit artikel wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid die de wet biedt aan het college 

om deze verordening tijdelijk aan te vullen met een of meerdere voorzieningen (art. 140, 

vierde lid WPO of art. 134, vierde lid WEC). 

De wet zelf bepaalt vervolgens dat de gemeenteraad binnen 12 weken na het besluit van 

het college om de verordening tijdelijk aan te vullen, beslist over de bekrachtiging ervan. 

Indien de gemeenteraad niet binnen 12 weken beslist, wordt de aanvulling gelijkgesteld 

met een aanvulling die is bekrachtigd. Een afwijzing door de gemeenteraad van een derge-

lijke aanvulling, heeft geen gevolgen voor aanvragen waarop reeds is beslist of die reeds 

zijn ingediend en die voorzieningen betreffen waarop de aanvulling betrekking heeft. Op 

het moment dat bekrachtiging door de raad heeft plaatsgevonden of de termijn van 12 we-

ken is verstreken, wordt de aanvullende voorziening opgenomen in de bijlage bij de veror-

dening. 

Naast vorenstaande procedure bepaalt de wet dat de aanvulling binnen een week na het 

besluit van het college om de verordening tijdelijk aan te vullen, aan de bevoegde gezags-

organen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen moet worden gezonden. 

Een aanvulling zoals bedoeld in artikel 3 is doorgaans bedoeld om in geval van calamitei-

ten snel een voorziening open te kunnen stellen. Vanwege de spoedeisendheid is er ten 

aanzien van deze voorziening geen indieningtermijn opgenomen. Nadat de gemeenteraad 

de voorziening heeft bekrachtigd of nadat de termijn van 12 weken is verstreken en de 

voorziening van rechtswege is bekrachtigd, kan de voorziening alleen nog worden aange-

vraagd via de reguliere aanvraagprocedure ex artikel 6. Immers, de aanvullende voorzie-

ning is na bekrachtiging door de raad (of nadat de termijn van 12 weken is verstreken) een 

reguliere voorziening geworden. 

Het college kan, vanwege een spoedeisend belang, ook op verzoek van één of meer van de 

bevoegde gezagsorganen besluiten om de verordening aan te vullen met een voorziening. 

Een verplichting is dit echter niet. Het gaat om aanvullend gemeentelijk beleid. Een 

schoolbestuur kan dus niet afdwingen dat het college de verordening tijdelijk aanvult met 

een voorziening. 

Tweede lid 

Het tweede lid stelt dat het college dient aan te geven onder welke omstandigheden 

schoolbesturen in aanmerking kunnen komen voor de voorziening. Het ligt voor de hand 

dat hierbij het stramien van de bijlage wordt gevolgd. Op deze wijze kan, indien de raad de 

voorziening bekrachtigt, op relatief eenvoudige wijze de voorziening worden ingepast in 

de verordening. 
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Artikelsgewijze toelichting 

 

Ad I 

De maatregelen genoemd in de rijksregeling worden hier opgesomd. 

 

Ad II 
Aanvragen dienen te worden ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van dit 

besluit. 

 

Ad III 

Deze aanvullende voorziening is geldig tot uiterlijk 31 december 2010. 

 

Ad IV 
Het geheel van criteria zoals geformuleerd onder IV, geeft de omstandigheden weer waarin 

de school moet verkeren om in aanmerking te komen voor de voorziening. Omwille van de 

overzichtelijkheid is een deel van de criteria, evenals de maximumbedragen en de subsi-

dieplafonds per afzonderlijke maatregel, in een apart overzicht gezet. 

 

Ad IVa 
De voorziening staat alleen open voor scholen in de zin van de WPO en WEC. Scholen in 

de zin van de WVO kunnen immers zelf een aanvraag indienen bij het Rijk. 

 

Ad IVb 
Om dubbele aanspraak op subsidie te voorkomen staat de voorziening niet open voor ne-

venvestigingen op het grondgebied van andere gemeenten. 

 

Ad IV c 
Omdat het rijk gemeenten geen subsidie geeft voor gebouw(del)en opgeleverd na 31 de-

cember 2003 worden deze gebouw(del)en ook van deze voorziening uitgesloten. Strikt 

genomen geldt deze voorwaarde ook reeds door toepasselijkverklaring van de voorwaarden 

van de rijksregeling, maar voor de duidelijkheid is deze bepaling hier herhaald. 

 
     


