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Motie beleidsuitgangspunten onderwijshuisvesting

Van: GroenLinks, Hart voor Bloemendaal

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022,

Constaterende dat

* Het vigerend beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting onvoldoende helder is, 
dan wel veel vragen oproept;

« Het College van B&W thans niet werkt volgens het door B&W zelf eerder opgestelde 
integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uit 2018 maar jaarlijks een Programma 
Huisvesting Onderwijs maakt;

* De gemeenteraad draagt onderscheidenlijk burgemeester en wethouders dragen ten 
behoeve van de scholen zorg voor de voorzieningen in de huisvesting op het 
grondgebied van de gemeente.

Overwegende dat

* De verantwoordelijkheid van de gemeente voor onderwijshuisvesting is neergelegd 
in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs;

* Het college van B&W zich dient te houden aan de voorschriften in deze wetten.

Verzoekt het College van B&W

* Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) niet langer als strategisch kader te 
hanteren met ingang van 2023;

* Gegeven de huidige financiële situatie van de gemeente het bekostigingsplafond 
bedoeld in artikel 93 Wet op het primair onderwijs en 76d Wet op het voortgezet 
onderwijs en het via het gemeentefonds beschikbaar gekomen rijksbudget voor 
onderwijshuisvesting niet te overschrijden;

» Geen huisvestingsaanvragen in behandeling te nemen die niet gerechtvaardigd zijn 
gelet op de aard en de omvang van de voorzieningen waarover de school reeds 
beschikt;

* Geen huisvestingsaanvagen in behandeling te nemen voor scholen dan wel 
nevenvestiging van scholen voor zover dit niet gerechtvaardigd is op grond van de te 
verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen;
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» Geen huisvestigingsaanvragen in behandeling te nemen voor zover op andere wijze 
dan is gewenst redelijkerwijs in de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien, 
onder meer doordat binnen redelijke afstand van de gewenste plaats van de 
voorziening gebruik dan wel medegebruik mogelijk is;

* Bij de beoordeling van huisvestingsaanvragen van schoolbesturen deze te weigeren 
voor zover de voorziening om andere redenen dan hiervoor genoemd niet 
noodzakelijk is;

» De kosten van de huisvestingsaanvragen naar urgentie te prioriteren;
» Alvorens onomkeerbare besluiten over de huisvesting van afzonderlijke scholen, dan 

wel nevenvestigingen van scholen te nemen deze eerst voor te leggen ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag
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