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RAADSVOORSTEL 
19R.00369 
 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  7 mei 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s):  Onderwijshuisvesting 

Contactpersoon:  C. de Heer 

Tel.nr.: 8274 E-mailadres: heer.c@woerden.nl 
 

Onderwerp: Kosten herstel constructiefouten scholencomplex aan De Cope te Oudewater 

 

De raad besluit: 
 

1. De kosten voor het herstel en vervanging van het dak van het scholencomplex aan De Cope 
in Oudewater te vergoeden tot maximaal een bedrag van € 270.000 (begrote kosten 
vervanging dak van € 342.000 minus bijdragen schoolbesturen van € 72.000). De bijdrage is 
een taakstellend budget1.  

2. € 150.000 van de kosten van het herstel en vervanging ten laste te brengen van de Reserve 
Investeringen Basisscholen; 

3. Voor € 120.000 in 2019 een krediet beschikbaar te stellen.  
 

Inleiding:  

Sinds 2013 zijn basisscholen Klavertje 4 en de St. Jozefschool gehuisvest in een nieuw gebouw 
onder één dak aan De Cope in Oudewater. De schoolgebouwen zijn, op basis van een met de 
gemeente gesloten convenant (Nieuwbouw Scholenbouw Klein Hekendorp van 27 september 2010), 
onder verantwoordelijkheid van de twee schoolbesturen ontworpen en gerealiseerd 
(bouwheerschap). Vanaf het begin zijn er klachten over het ventilatiesysteem, zowel van de 
schoolbesturen over het binnenklimaat als van de omwonenden van de schoolgebouwen over het 
geluidsniveau. In 2016 kwamen daar klachten van de schoolbesturen over lekkages van het dak bij. 
 
 

                                                      
1 Het bouwbudget is taakstellend, waarbij meerwerk wordt gecompenseerd door minderwerk. Als er 
sprake is van een overschot op het bouwbudget, vloeit dit terug naar de gemeente of wordt niet 
uitgekeerd. Als onverhoopt  budgetoverschrijding dreigt, treden de schoolbesturen en de gemeente op 
initiatief van de bouwheer onverwijld met elkaar in overleg. Doel van het overleg is afspraken te 
maken over de wijze, waarop de overschrijding kan worden beperkt en kan worden gefinancierd. 
Budgetoverschrijdingen waarover vooraf het bedoelde overleg niet heeft plaatsgevonden, blijven voor 
rekening van het schoolbestuur dat bouwheer is. 
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Herstel en kosten 

In 2018 hebben de twee schoolbesturen een aanvraag ingediend op grond van de 
Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016, voor vergoeding van de kosten van 
het herstel van het dak en van het ventilatiesysteem. Een en ander  onder de noemer van herstel 
van constructiefouten die hun oorsprong vinden in het ontwerp en/of de bouw (artikel 2, onder b.) 
Voor herstel van de constructiefouten vergoedt de gemeente dan de feitelijke kosten oftewel alle 
noodzakelijke kosten (artikel 4, lid 6. en artikel 7, lid 1, onder e, 3e opsomming.) 
 
De dakbedekking moet worden vervangen door een dikkere laag en de onderconstructie van de 
aansluitingen van het dak met de gevel moeten worden hersteld.  
 
De constructie-technische verandering van het ventilatiesysteem is niet meer nodig. De twee 
schoolbesturen hebben onder de regie van de gemeente, met de omwonenden overeenstemming 
bereikt over het anders instellen van het systeem en het schoonmaken van de filters en van het 
ventilatierooster. Met deze maatregelen wordt de geluidsuitstraling voor de omgeving op een 
aanvaardbaar niveau gebracht zonder dat hiervoor kosten gemaakt hoeven te worden. Dit geldt ook 
voor het hiermee samenhangende binnenklimaat voor de leerlingen en de leerkrachten. Een eerder 
begroot bedrag voor de aanpak van het ventilatiesysteem van ruim € 75.000 vervalt. Overigens 
passen de huidige instellingen van het ventilatiesysteem binnen de wettelijke normen. 
 
Verantwoordelijkheid en bouwheerschap 

De schoolbesturen vinden op basis van de Onderwijshuisvestingsverordening dat de gemeente de 
kosten van herstel van dak op haar moet nemen. Ons college vindt in beginsel van niet omdat de 
schoolbesturen zelf bouwheer waren en dus verantwoordelijk zijn voor het gehele bouwproces, van 
ontwerp, via de bouw tot en met de oplevering. Alleen de schoolbesturen hebben beslissend het 
eindresultaat kunnen bepalen en zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente stond hierbij op 
afstand. In het bestek van de nieuwbouw is bijvoorbeeld als eis opgenomen dat een onafhankelijk 
adviesbureau de oplevering van het dak toetst: dat is niet gebeurd. De schoolbesturen hebben bij 
een eerdere reparatie aan het dak, de reparatie laten uitvoeren door een ander bedrijf dan het bedrijf 
dat het dak heeft gemaakt. Hierdoor verviel de garantie bij dit bedrijf. De gemeente was hierbij niet 
betrokken, noch van tevoren over geïnformeerd.  
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Wet op het primair onderwijs, de Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016, 
budgetrecht van de raad op grond van artikel 189 van de Gemeentewet.  
 
Op grond van de Wet op het primair onderwijs is het de bevoegdheid van ons college om te 
beslissen op een aanvraag voor een vergoeding van een voorziening in de onderwijshuisvesting. 
Ons college komt nu bij uw raad, omdat het budgetrecht wordt geraakt. 

 

Beoogd effect: 

Continuïteit van het onderwijs, en behoud van de schoolgebouwen.  

 

Argumenten: 
 

1. De kosten voor het herstel en vervanging van het dak van het scholencomplex aan De 
Cope in Oudewater te vergoeden tot maximaal een bedrag van € 270.000 (begrote 
kosten vervanging dak van € 342.000 minus bijdragen schoolbesturen van € 72.000); 

 
Ons college en de twee schoolbesturen zijn over de problemen aan het dak (en aan het 
ventilatiesysteem) geruime tijd in gesprek: wat is het probleem, hoe kan het worden opgelost en wie 
gaat het betalen. 
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Arbitrage 

Om een langdurige rechtsgang, met grote kosten voor gemeente én voor de schoolbesturen, te 
voorkomen heeft ons college in een eerder stadium het volgende aan de schoolbesturen 
aangeboden: 
 

- Alle kosten te vergoeden voor het verplaatsen van de ventilatieopeningen van de muur 
naar het dak (omdat het hier ook om overlast voor omwonenden gaat) en  

- De kosten voor de reconstructie van het dak worden verdeeld op basis van 1/3 gemeente, 
1/3 bestuur van de St Jozefschool en 1/3 bestuur van Klavertje 4. 

 
De schoolbesturen zijn hiermee niet akkoord gegaan. Ons college en de schoolbesturen hebben 
vervolgens arbitrage voorgesteld. Arbitrage bleek echter in strijd met de wet. Er is hier sprake van 
dwingend recht: de wetgever heeft expliciet de verantwoordelijkheden van gemeente en 
schoolbesturen vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs. Hier kan – ook als beide partijen het 
eens zijn – niet van worden afgeweken. 
 
Rechtsgang 

De schoolbesturen en ons college zijn niet tot overeenstemming kunnen komen over de vraag wie 
verantwoordelijk is voor het herstel. Als de gemeente de aanvraag voor vergoeding van herstel 
afwijst, dan gaat ons college vanwege de hoogte van het bedrag er vanuit dat de schoolbesturen 
naar de rechter gaan. Uit jurisprudentie blijkt dat de gemeente in sommige situaties terecht de 
aanvraag voor vergoeding van herstel van constructiefouten mag afwijzen, als een schoolbestuur 
bouwheer was (en de gemeente geen direct invloed had op het bouwproces.) Dat is echter geen 
zekerheid. Er zijn voorbeelden – onder andere in een naburige gemeente – dat de gemeente 
desondanks voor de kosten moest opdraaien, of niet zoals in Leeuwarden2. De uitkomst van 
rechtszaken is zeer casuïstisch (geen situatie is gelijk) en daarmee onzeker. Temeer omdat de 
gemeente in het bouwproces en bij de voorbereiding een actievere rol heeft vervuld, dan 
bijvoorbeeld in de genoemde casus de gemeente Leeuwarden dit heeft gedaan. 
 
Toch vergoeden 

De gesprekken met schoolbesturen zijn doorgegaan. Uiteindelijk hebben de twee schoolbesturen 
onlangs besloten een eigen bijdrage van € 36.000 per schoolbestuur (samen € 72.000) te doen aan 
het herstel van het dak. 
 
Vanwege de onzekere uitkomst van een rechtsgang, en de bereidheid van de schoolbesturen aan de 
kosten bij te dragen, stelt ons college uw raad voor op basis van de Onderwijshuisvestings-
verordening, de kosten van herstel en vervanging van het dak tot een maximum van € 270.000 toch 
te vergoeden. Ons college kiest hierbij voor snelheid en duidelijkheid boven (lange) juridische 
procedures. Dit is in het belang van het onderwijs, in het bijzonder van het kleinste schoolbestuur. 
Klavertje 4 stelt namelijk dat als de kosten van herstel voor zijn eigen rekening blijven, het 
schoolbestuur in financiële problemen komt, waardoor het geven van onderwijs in gevaar kan 
komen. Dit is overigens niet door ons onderzocht, maar het is niet onrealistisch. Vervolgschade door 
verdere lekkages wordt verder voorkomen als snel met het herstel van het dak kan worden 
begonnen. 
 
De gemeente is bereid het onderwijs tegemoet te komen om aan de patstelling een einde te maken. 
Een nieuwe patstelling bij dit onderwerp moet in de toekomst voorkomen worden. 
 

2. € 150.000 van de kosten van het herstel en vervanging ten laste te brengen van de 
Reserve Investeringen Basisscholen; 

 
De uitgave past bij het doel van de reserve. 
 
 
 

                                                      
2 In Leeuwarden speelde ongeveer een vergelijkbare zaak. Ook hier waren er problemen met het dak. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State was het met de rechtbank eens was dat herstel van schade die is veroorzaakt door 
schuld of toedoen van het schoolbestuur terecht niet door de gemeente was vergoed. In het onderhavige geval was de school 
als bouwheer en directievoerder (feitelijk) nauw betrokken bij de bouw en had op die manier tijdens de ontwerpfase en tijdens 
de uitvoering van het werk invloed op het werk kunnen uitoefenen. Ook speelde in deze uitspraak mee dat er geen sprake was 
van direct gevaar (speelt in Oudewater evenmin) en dat de voortgang van het onderwijs niet in gevaar was (speelt mogelijk wel 
in Oudewater.) 
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3. Voor € 120.000 in 2019 een krediet beschikbaar te stellen.  
 
Herstel van de constructiefouten wordt gezien als een voorziening in de huisvesting (artikel 91 en 92 
van de Wet op het primair onderwijs en mag dus worden afgeschreven.3  

Kanttekeningen: 

Rechtsgang en groot bedrag 

De gemeente kan op grond van het feit dat de schoolbesturen bouwheer waren, en dus de controle 
en regie hadden over het gehele bouwproces, bij de rechter motiveren waarom zij niet voor de 
kosten van herstel hoeft op te draaien. Het gaat bovendien om een groot bedrag dat niet hoeft te 
worden uitgegeven als de rechter de gemeente gelijk geeft.  Echter, zoals hierboven beschreven, is 
de uitkomst van een rechtsgang als die er komt, ongewis en voor velen belastend en kostbaar. 
Ondertussen worden de problemen niet opgelost, en is de continuïteit van het onderwijs mogelijk in 
het geding. 
 
Bouwheerschap in de toekomst 
Volgens de artikel 103 van de Wet op het primair onderwijs is het schoolbestuur bouwheer. Het 
schoolbestuur kan de gemeente vragen het bouwheerschap op zich te nemen. Het is gewenst om bij 
het realiseren van grootschalige onderwijshuisvestingsvoorzieningen in de toekomst, de mogelijkheid 
dat de gemeente bouwheer kan zijn overtuigend aan de orde te stellen, om soortgelijke problematiek 
zoals die nu speelt bij De Cope, te voorkomen.  

Financiën: 

De kosten van de reparatie van het dak kunnen deels uit de Reserve Investeringen Basisscholen 
(die dan volledig wordt gebruikt), deels uit een over 15 jaar af te schrijven investering worden 
bekostigd.  
 
Herstel van de constructiefouten wordt gezien als een voorziening in de huisvesting (artikel 91 en 92 
van de Wet op het primair onderwijs) en mag dus worden afgeschreven. De Reserve Investeringen 
Basisscholen is € 150.000 groot. Dit betekent nog een investering van € 120.000 om de maximale 
kosten van herstel van het dak te kunnen betalen. Deze investering wordt in 15 jaar afgeschreven, 
met een gemiddelde jaarlijkse kapitaallast van € 8.960 (totaal € 134.400.) 
 
De bedragen zijn hoger dan eerder met uw raad zijn besproken. Door indexatie en/of stijging van de 
algemene bouwkosten is de renovatie van het dak namelijk € 52.000 hoger dan was begroot 
(oorspronkelijke begroting was uiteindelijk € 290.000 en niet € 315.000, daarmee is gerekend.) Daar 
staat tegenover dat door de gesprekken met de schoolbesturen en met de buurt in de afgelopen 
periode, de scholen een eigen bijdrage van € 72.000 doen en het ventilatiesysteem niet meer voor 
€ 75.000 hoeft te worden aangepakt. Samen is dit een kostendaling van € 95.000. 

Uitvoering: 

De voorgestelde uitgaven voor herstel van de constructiefouten bij het scholencomplex aan De Cope 
zijn voorgelegd aan de schoolbesturen in Oudewater (het zogenoemde bestuurlijk overleg of 
consensusoverleg.) Zij kunnen zich hierin vinden (procedure volgens wet- en regelgeving.) 
 
Aan de twee betrokken schoolbesturen wordt een beschikking gestuurd. Zij moeten het werk in 2019 
laten uitvoeren en vooraf offertes aan ons overhandigen (voor een [verbeter]advies), tot stand 
gekomen volgens de gemeentelijke aanbestedingsregels. De kosten moeten in 2019 worden 
ingediend bij de gemeente. 

Communicatie: 

NVT 
 

                                                      
3 Voor de toepassing van deze afdeling worden onder voorzieningen in de huisvesting begrepen (…) herstel van    
constructiefouten aan het gebouw, alsmede herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, onderwijsleerpakketten   
en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden.’)  
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Samenhang met eerdere besluitvorming: 

NVT 
 

 

Bijlagen: 
 

- Raadsbesluit  (19R.00375.) 

 
<ST:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 

 


