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1. Inleiding 
 
Sinds 1997 is de zorg voor de onderwijshuisvesting van primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs een gemeentelijke taak. Artikel 91 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), 
artikel 89 van der Wet op de Expertise Centra (WEC) en artikel 76b van de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs (WVO) bepalen dat het gemeentebestuur de zorgplicht heeft voor 
(een deel van) de huisvestings-voorzieningen van de scholen op haar grondgebied. Vanaf 1 
januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor al het onderhoud en 
aanpassingen. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor onder meer nieuwbouw en 
uitbreiding van schoolgebouwen. De zorgplicht is, ook in Hoogeveen, nader uitgewerkt in de 
verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (VHO).   
 
De verordening VHO biedt het kader waarbinnen een gemeente vorm en inhoud kan geven 
aan haar onderwijshuisvestingsbeleid. De onderwijshuisvestingsvoorzieningen die behoren 
tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn in de verordening limitatief opgenomen.  
De gemeente moet voor die voorzieningen jaarlijks een budget voor het eerstvolgende jaar 
vaststellen. Schoolbesturen kunnen jaarlijks voorzieningen aanvragen voor dat volgende 
jaar. Het college toetst de aangevraagde voorzieningen op noodzaak en het beschikbare 
budget en stelt vervolgens het jaarlijkse onderwijshuisvestingsplan op, waarin zijn 
opgenomen het programma van toegekende voorzieningen, het bijbehorende 
investeringsbedrag en een overzicht van afgewezen voorzieningen.    
 
Hoewel uitgangspunt in de wet en de verordening VHO is dat de gemeente jaarlijks een 
bekostigingsplafond en een éénjarig investeringsprogramma vaststelt, kunnen gemeente en 
schoolbesturen een meer planmatige aanpak overeen komen. Schoolbesturen en de 
gemeente Hoogeveen werken al geruime tijd aan een nieuw meerjarig Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) met afspraken over de financiering. Het uitgangspunt van het IHP is 
overeenstemming te bereiken over de noodzaak van de opgenomen voorzieningen en de 
volgorde van toekennen van die voorzieningen.   
 
Aangezien er in Hoogeveen nog geen nieuw vastgesteld IHP is worden de jaarlijkse 
aanvragen voor onderwijshuisvesting enkel getoetst of deze voldoen aan de criteria van de 
verordening. De voorzieningen worden dus conform de wet en de verordening VHO, formeel 
toegekend of afgewezen. Vanwege de ontwikkeling van een nieuw IHP in Hoogeveen 
beperkt het jaarprogramma van 2021 zich in hoofdzin tot behandeling van de ingediende 
aanvragen en de beoordeling of deze wordt toegekend of worden afgewezen.  
 
1.1 Afstemming onderwijs  
Het onderwijs (inclusief huisvesting) is van belangrijke betekenis voor de maatschappelijke 
ontwikkeling in Hoogeveen. Naast de wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten voor 
onderwijshuisvesting, heeft het onderwijs om die reden een prominente en belangrijke rol in het 
opstellen van de planningen van het IHP. De schoolbesturen geven een advies over het vernieuwen 
van scholen en het IHP. De schoolbesturen, vertegenwoordigd in het HEA, geven uiteindelijk 
instemming aan het IHP. Besluitvorming over het IHP en aanvragen ligt bij het college. Het 
beschikbaar stellen van budget is voorbehouden aan de raad. 
  
Op dit moment loopt nog het visietraject over de toekomstige huisvesting van het onderwijs. Doordat 
er nog geen nieuw IHP is vastgesteld blijft de huidige systematiek en de gemeentelijke verordening 
voor onderwijshuisvesting nog van toepassing. Schoolbesturen en gemeente zijn het er gezamenlijk 
over eens dat er een nieuw huisvestingsplan nodig is om de opgaven in huisvesting beter in te kunnen 
vullen in relatie tot de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Daarbij hebben de schoolbesturen 
aangegeven dat dit huidige systeem niet flexibel is en niet aansluit bij ontwikkelingen in het 
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onderwijs. Het systeem houdt onvoldoende rekening met de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 
en wat vanuit dit oogpunt nodig is voor kwalitatief goede huisvesting. De schoolbesturen 
benadrukken daarbij dat de vernieuwing van schoolgebouwen niet geregisseerd moet worden door 
financiën maar door de inhoudelijke noodzaak en meerwaarde voor kwalitatief goede en duurzame 
huisvesting. Ook wordt daarbij benadrukt dat de huidige IHP systematiek en gehanteerde 
normbedragen niet passend zijn om kwalitatief goede en toekomst bestendigde huisvesting te 
realiseren. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar met betrekking tot stijgende bouwkosten en 
duurzaamheidsmaatregelen leiden er in de praktijk wel toe dat normbedragen en werkelijke kosten 
ver uit elkaar liggen. Daarom wordt geadviseerd om in een nieuw IHP en bij komende 
huisvestingsvraagstukken om de actuele kosten als uitgangspunt te nemen,  
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2. Aanvragen onderwijs 
 
In dit hoofdstuk staan de aanvragen van onderwijs weergegeven.  
 
2.1 Onderwijs  
Conform de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoogeveen volgt hieronder 
het overzicht van de formele aanvragen voor 2020, programmajaar 2021, van de schoolbesturen met 
betrekking tot huisvesting. De volgende aanvragen zijn ingediend: 
1. Vernieuwbouw ‘Het Koraal’ van bevoegd gezag Florion (aanvraag 29 januari 2020)  
 
1. Vernieuwbouw het Koraal (brin: 15BQ)  
 

Aanvrager:  Florion  
Locatie:  Beukemastraat 44, Hoogeveen 
Samenvatting: Het bevoegd gezag heeft voor 2021 een aanvraag ingediend voor vernieuwbouw. Op basis 

van artikel 2 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Hoogeveen wordt geconcludeerd dat de aangevraagde voorzieningen daar niet onder 
vallen. Er kunnen alleen voorzieningen worden aangevraagd, die limitatief zijn opgesomd in 
artikel 2 van genoemde verordening. De verordening volgt in deze artikel 92 van de Wet op 
het Primair onderwijs. In artikel 100, 1e lid onder a staat, dat een voorziening in de 
huisvesting wordt geweigerd, indien de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin 
van artikel 92. Uit dit artikel blijkt, dat de aangevraagde voorzieningen niet onder de 
reikwijdte vallen van de wetgeving. 

Ontvankelijk: Op grond van artikel 100, 1e lid onder a van de Wet op het Primair Onderwijs moet deze 
aanvraag worden geweigerd. 

Beoordeling:  Goedkeuren/Afwijzen 
Niet van toepassing. Geen behandeling omdat de aangevraagde voorziening geen 
onderdeel uitmaakt van de verordening. 

Beschikking: Beoordeling is op 7 oktober 2020 medegedeeld aan het bevoegd gezag. 
 
Programma en overzicht 2021 
Op grond van artikelen 11/12 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Hoogeveen worden aanvragen voor 2021 geplaatst op het programma of overzicht.  
De goedgekeurde aanvragen komen op het programma te staan en de niet-goedgekeurde aanvragen 
worden op het overzicht gezet. De tabellen 2 en 3 geven respectievelijk een weergave van dit 
programma en overzicht.  
 
Tabel 2  Aanvragen jaarprogramma 2021 (goedgekeurd) 

 

Tabel 3  Overzicht aanvragen 2021 (niet goedgekeurd) 

 
Instemmen & advies schoolbesturen  
Vanuit het onderwijsveld is door slechts één schoolbestuur gereageerd op overzicht van het IHP voor 
2021. Deze reactie was instemmend met de kanttekening dat gemeente en schoolbesturen snel 
stappen maken met het nieuwe IHP.  
 
Hierboven staan de reacties van de schoolbesturen op het programma en overzicht weergegeven. 
Deze input vormt een onderdeel binnen de totstandkoming van het programma en overzicht en 
worden daarom ook verwerkt in deze notitie. Op basis van het totaal aan informatie wordt door het 

School Adres Aanvraag Oplossing Kosten 

- - - - - 

School Adres  Aanvraag Reden 

Het Koraal  
Beukemastraat 44, 
Hoogeveen 

Vernieuwbouw 
Geweigerd, valt niet onder 
reikwijdte wetgeving en 
verordening.  
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college van B&W van de gemeente Hoogeveen een besluit genomen. Betrokken partijen worden in 
kennis gesteld van het collegebesluit. De betrokken partijen waar een aanvraag op het programma 
(goedgekeurd) of overzicht (niet goedgekeurd) is geplaatst ontvangen een apart bericht doormiddel 
van een beschikking. 


