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Geachte mevrouw Tjalsma,

Op grond van de artikelen 93 en 95 van de Wet op het primair onderwijs dienen wij jaarlijks vast te

stellen:

1. een bekostigingsplafond, ten behoeve van het eerstvolgende jaar, voor de bekostiging van

voorzieningen in de huisvesting;

2. een Programma huisvesting onderwijs.

Integraal Huisvestingsplan

Veel gemeenten, waaronder Bloemendaal, hebben in de afgelopen jaren een Programma huisvesting

onderwijs niet vastgesteld. Dit omdat schoolbesturen en gemeente(n) gezamenlijk een Integraal

Huisvestingsplan Onderwijs hebben opgesteld en tot uitvoering hiervan zijn overgegaan.

Zoals u bekend hebben wij besloten van het in 2018 vastgestelde IHP slechts het eerste 4-jarig tijdvak

tot uitvoering te brengen. Dit in afwachting van een nieuw/geactualiseerd Duurzaam IHP, waarin

rekening is gehouden met nieuwe wetgeving op het gebied van onderwijshuisvesting.

Aanpassing van de betreffende onderwijswetten laat langer op zich wachten dan gedacht. Wij hebben

daarom besloten ‘in de periode tussen het oude en nieuwe IHP’ jaarlijks weer een programma

huisvesting onderwijs alsmede een bekostigingsplafond te gaan vaststellen. Wij verwachten dat dit 2-3

jaar zal duren. Het eerste jaar is dus 2023.
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Programma 2023

Als bijlage bij deze brief treft u het conceptprogramma 2023 aan. Wij verzoeken u onsuiterlijk 30

oktober 2022 te laten weten of u instemt met dit programma. In het documenttreft u ook informatie

over het (voorgenomen) bekostigingsplafond 2023 aan. Wij zijn voornemens e.e.a. definitief vast te

stellen in december a.s. Vaststelling is mede afhankelijk van beschikbaarstelling van de benodigde

middelen door de gemeenteraad (via de begroting 2023).

Wij gaan er vanuit dat indien u op 30 oktober a.s. niet heeft gereageerd u met het conceptprogramma

2023 instemt.
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Vragen

Voor vragen over deze brief en het programma kunt u zich wenden tot de heer R. van der Tweel.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

‚ burgemeester

‚ secretaris

 


