
 
Bloemendaal

Beleid

Gemeente Bloemendaal
Leden van de gemeenteraad Bloemendaal

Postbus 201
Postbus 201 2050 AE Overveen

2050 AE OVERVEEN T 14023

www.bloemendaal.nl

Datum : 14 september 2022

Uw kenmerk sm

Ons kenmerk : 2022004127

Behandeld door :

Doorkiesnummer : 023-522

Onderwerp : Onderwijshuisvesting

Verzonden :

Bijlage(n) : 9 brieven aan schoolbesturen + concept-programma
voorzieningen huisvesting onderwijs 2023

Corsa 2022003963 Élm 20220039! + 2022003945
Geachte heer/mevrouw,

De van toepassing onderwijswetten (Wet op het primair onderwijs + Wet op het voortgezet onderwijs)

schrijven voor dat ons college jaarlijks vaststelt:

1. Een Programma voorzieningen huisvesting onderwijs;

2. Een bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting.

In tal van gemeenten, waaronder Bloemendaal, is het vaststellen van een Programma (+

bekostigingsplafond) de laatste jaren achterwege gebleven. Dit omdat gemeente(n) en schoolbesturen

gezamenlijk een Integraal Huisvestingsplan hadden opgesteld en tot uitvoering hiervan zijn

overgegaan.

Bloemendaal bevindt zich op dit moment echter in een soort vacuüm. In 2019 hebben wij besloten het

in 2018 vastgestelde IHP vanaf 2022 niet meer uit te voeren. Dit in verband met het opstellen van een

nieuw (Duurzaam) IHP, op basis van nieuwe rijksregelgeving. De verwachting was dat de nieuwe

regelgeving met ingang van 2023 in werking zou treden. Vermoedelijk wordt dit echter pas 2024 of

2025.
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Wij hebben besloten in de tussenliggende periode (2 tot 3 jaar) weer jaarlijks een Programma

voorzieningen huisvesting onderwijs (+ bekostigingsplafond) te gaan vaststellen. Juridisch is dit ook

van belang, daar de wet vooralsnog alleen ‘spreekt’ over het vaststellen van een jaarlijks Programma

huisvesting onderwijs, en nog niet over een verplicht vast te stellen Integraal huisvestingsplan. Zoals

aangegeven is dit vermoedelijk pas over enkele jaren aan de orde.
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Wij hebben onlangs de besturen van de in Bloemendaal gevestigde scholen een brief gestuurd met

betrekking tot de voorgenomen vaststelling van het Programma 2023. Bij deze brief vindt U afschriften

van de verzonden brieven. Een afschrift van het (voorlopig) Programma is eveneens bijgevoegd.

Wij vertrouwen erop dat de inhoud van de toegezonden stukken voor zich spreekt.

Metvriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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‚ secretaris

 


