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Datum 24 februari 2021

Onderwerp
Jaarprogramma en overzicht onderwijshuisvesting 2021

Wij willen
Adequate huisvesting voor onderwijshuisvesting die vallen onder de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid en zorgplicht.

Wij besluiten
1. Het jaarprogramma en overzicht onderwijshuisvesting voor 2021 vast te stellen. 

Want
Jaarprogramma en overzicht vereist op basis van verordening
Een formeel besluit over het jaarprogramma en overzicht 2021 is nodig in het kader van 
de afspraken zoals vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 
Gemeente Hoogeveen (artikel 11/12). Ingediende aanvragen worden getoetst op basis 
van deze verordening. 

Maar

Schoolbesturen willen toekomstbestendig plan onderwijshuisvesting
Namens de gezamenlijke schoolbesturen PO en SBO/SO is gereageerd op het programma 
en overzicht 2021. Hierin is door de schoolbesturen kenbaar gemaakt dat het 
gemeenschappelijke kader waarlangs schoolbesturen onderwijshuisvesting met de 
gemeente verder willen vormgeven onveranderd is. In aansluiting op de visie “Samen 
kunnen we meer dan alleen” - willen schoolbesturen met elkaar komen tot een eigentijds 
integraal onderwijshuisvestingsplan-. Hierin verwijzen de schoolbesturen naar het 
raadsbesluit van februari 2020. Schoolbesturen geven aan afspraken te willen maken 
over het gemeenschappelijke huisvestingsplantraject om zodoende te komen tot een 
uitwerking van een investeringsplan onderwijshuisvesting. Momenteel wordt er 
gezamenlijk met schoolbesturen gewerkt aan de afronding van dit meerjarig integraal 
huisvestingsplan.  

Achtergrond
Conform de wet op primair onderwijs heeft de gemeente Hoogeveen een verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs ingesteld. Op basis van deze verordening kunnen 
schoolbesturen voorzieningen in het kader van de huisvesting aanvragen. In de 
verordening is de procedure en de reikwijdte vastgelegd. Op basis van de verordening 
worden de aanvragen dan ook getoetst. Op basis van deze toets wordt er jaarlijks een 
programma en overzicht opgesteld waarin de beoordeling van de ingediende aanvragen 
is opgenomen. Goedgekeurde aanvragen komen op het programma te staan en 
aanvragen die worden afgewezen komen op het overzicht. Het programma en overzicht 

Burgemeester en wethouders 
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wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en 
wethouders.  

De financiële gevolgen zijn 
Met het afwijzen van dit verzoek ontstaan geen extra kapitaallasten.

Alternatieven
Niet van toepassing 

Communicatie
Schoolbesturen die een formele aanvraag hebben ingediend ontvangen op basis van het 
besluit een beschikking. 

Bijlagen
Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2021. 


