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Beantwoording rondvragen 
19R.00453 
 
 

Van  : Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Onderwijshuisvesting 

Datum  : 24 mei 2019 

Contactpersoon : C. de Heer 

Tel.nr. : 8274 

E-mailadres : heer.c@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over Kosten herstel constructiefouten de Cope 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVDenD66 voor de vergadering van 
het forum Ruimte van 27 mei 2019. 

 heer.c@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 
1. Wat is het standpunt van het college t.a.v. het uit handen geven van het bouwheerschap in de 

toekomst? Wat hebben we geleerd en hoe is dit vastgelegd? 
 
Feit is dat volgens de artikel 103 van de Wet op het primair onderwijs, het schoolbestuur bouwheer is. Het 
schoolbestuur kan de gemeente vragen het bouwheerschap op zich te nemen, de gemeente kan dit niet 
afdwingen. 
 
Wij willen dit onderwerp bespreken met de schoolbesturen in Oudewater. De insteek van het gesprek is 
hoe het bouwheerschap toekomstbestendig kan worden ingevuld? Dit hoeft niet direct in te houden dat de 
gemeente het bouwheerschap op zich neemt, maar bijvoorbeeld meer betrokken is tijdens het bouwproces 
als het schoolbestuur bouwheer is. Een ander aspect is of schoolbesturen wel de kennis en ervaring 
hebben bouwheer te kunnen zijn om de aannemer en/of de ingehuurde begeleider van het bouwproces 
voldoende tegengas te kunnen bieden. Ten slotte: te veel kapiteins op een schip kunnen uiteindelijk een 
goed gebouw in de weg staan. Als iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk. 
 
2. Zijn er mogelijkheden om via het gemeentelijk vastgoedbeleid de accommodatie De Cope in te 

zetten voor de terugbetaling. Dat wil zeggen dat de accommodatie voor niets wordt verhuurd aan 
derden dan wel dat de huuropbrengst voor een bepaalde duur en voor een bepaald bedrag ten 
goede komt van de gemeente. Wat is het standpunt van het college over deze optie?  

 
Ja, die zijn er, maar dan via onderwijswet- en regelgeving. In de Wet op het primair onderwijs (artikel 107 
en 108)  is wat uw fractie wilt, mogelijk gemaakt. In de Onderwijshuisvestingsverordening gemeente 
Oudewater 2016 heeft de raad in artikel 27 dit verder uitgewerkt. In de praktijk wordt lid 3 van artikel 27 
door ons niet toegepast. Dit komt doordat wij vrijwel geen aanvragen voor toestemming om een 
schoolgebouw te verhuren, krijgen.  
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Wij gaan niet actief beleid maken voor dit onderwerp. Om twee redenen:  
 

1. Een schoolgebouw is eigendom van het schoolbestuur niet van de gemeente. De kosten van 
het organiseren van de verhuur die in ieder geval een school moet maken - organisatie- , 
formatie-, administratie- en exploitatiekosten, sleutelbeheer en beveiliging en catering om maar 
iets te noemen – wegen niet op tegen de huur die je vraagt of juist niet vraagt. Dit zal niet snel 
kostendekkend zijn. 

2. Daarnaast concurreer je, zeker als de huur beperkt moet blijven, met andere maatschappelijke 
accommodaties die ook minimaal een kostprijs dekkende huur zullen moet vragen.  

 
 

drs. J.I.M. Duindam, wethouder 
 

Bijlagen: wet- en regelgeving 

 

Wet op het primair onderwijs, artikel 107 vorderingsrecht 
 
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een gedeelte van een gebouw of terrein dat tijdelijk of 

gedurende een gedeelte van de dag niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, gedurende 
die tijd als huisvesting voor een andere school, voor ander uit de openbare kas bekostigd onderwijs 
niet zijnde basisonderwijs, of voor educatie als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs 
dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden te bestemmen. Het 
voorgenomen gebruik dient zich te verdragen met het onderwijs aan de in het gebouw gevestigde 
school. Tevens zijn burgemeester en wethouders bevoegd ten behoeve van het onderwijs in 
lichamelijke oefening of expressie-activiteiten een gebouw of terrein dan wel een gedeelte daarvan 
dat tijdelijk gedurende gedeelten van de dag of in het geheel niet nodig zal zijn voor de daar 
gevestigde school, gedurende die tijd als huisvesting voor een andere school, voor ander uit de 
openbare kas bekostigd onderwijs niet zijnde basisonderwijs, of voor educatie als bedoeld in de 
Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve 
doeleinden te bestemmen.  

2. Indien het gebouw of terrein in gebruik is voor een niet door de gemeente in stand gehouden 
school plegen burgemeester en wethouders vooraf overleg met het bevoegd gezag en, voor zover 
van toepassing, ook met het bevoegd gezag van die school of nevenvestiging waarvoor de 
huisvesting is bestemd.  

 
Wet op het primair onderwijs, artikel 108 verhuur en medegebruik gebouw of terrein 
 

1. Voor zover artikel 107 geen toepassing vindt, kan het bevoegd gezag een gedeelte van een 
gebouw of terrein in gebruik geven ten behoeve van uit de openbare kas bekostigd onderwijs dan 
wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Voor zover niet nodig voor 
uit de openbare kas bekostigd onderwijs, kan het bevoegd gezag een gedeelte van het gebouw of 
terrein verhuren aan een derde, voor zover het gehuurde niet bestemd zal zijn als woon- of 
bedrijfsruimte in de zin van de vijfde en zesde afdeling van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek. Indien het een niet door de gemeente in stand gehouden school betreft, is voor verhuur 
toestemming van burgemeester en wethouders vereist.  

2. De ingebruikgeving of verhuur ingevolge het eerste lid eindigt:  
a. indien burgemeester en wethouders gebruik maken van hun bevoegdheid op grond van 

artikel 107 zonder dat enige schadeplicht ontstaat, of  
b. indien het in gebruik gegeven dan wel verhuurde deel nodig is voor gebruik door de eigen 

school.  
3. Ingebruikgeving of verhuur ingevolge het eerste lid geschiedt niet indien het voorgenomen gebruik 

zich niet verdraagt met het onderwijs aan de in het gebouw gevestigde school.  
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&g=2019-05-23&z=2019-05-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&g=2019-05-23&z=2019-05-23
https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel108
https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel108
https://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel107/
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/boek7/titel4/
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/boek7/titel4/
https://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel107/
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4. Op de ingebruikgeving en verhuur ingevolge het eerste lid is artikel 230a van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.  

5. Het zonder toestemming van burgemeester en wethouders verhuren van een gebouw of terrein 
door het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school alsmede elk 
met dit artikel strijdig beding opgenomen in een huurovereenkomst met betrekking tot 
schoolgebouwen, is nietig.  

 

Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016, artikel 27 Verzoek toestemming college 
 

1. Het bevoegd gezag verzoekt het college schriftelijk om toestemming als bedoeld in artikel 108, 
eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, voordat een huurovereenkomst wordt gesloten met 
een instelling, die hier op basis van de geldende wet- en regelgeving voor in aanmerking komt.   

2. Het verzoek bevat een aanduiding van de huurder en van de bestemming van de te verhuren 
ruimte. 

3. Het college kan aan de toestemming de voorwaarde verbinden dat voor de verhuur een vergoeding 
aan het college is verschuldigd, voor zover het betreft de verhuur van ruimten die niet tot het 
onderwijs behoren en op kosten van het college voor verhuur zijn gerealiseerd of aangepast. 

4. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een besluit en zendt dat aan 
het bevoegd gezag. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel230a/
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel230a/

