BIJLAGE. was-wordt lijst bij de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen 2021
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Definities
aanvraag: verzoek om het bekostigen
aanvraag: verzoek om het bekostigen
van een voorziening of om het
van een voorziening of om het
bekostigen van een
bekostigen van een
voorbereidingskrediet via het Digitaal
voorbereidingskrediet;
Onderwijs Loket ingediend;
college: het college van burgemeester
niet opgenomen
en wethouders van de gemeente
Groningen
digitaal onderwijs loket: daartoe door
het college aangewezen en verplicht
te gebruiken elektronische systeem
voor gegevensverwerking, zoals
bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, van
niet opgenomen
de Algemene wet bestuursrecht, via
welke elektronisch berichten tussen
het bevoegd gezag en het college
kunnen worden gezonden ter zake de
gehele of gedeeltelijke toepassing van
deze verordening;
integraal huisvestingsplan onderwijs
(IHP): het door de gemeenteraad
vastgestelde plan voor de huisvesting
niet opgenomen
van het onderwijs dat geldt voor een
periode van 4 jaar en een doorkijk
geeft voor de daarop volgende
periode van 16 jaar;
medegebruik: gebruik van een
onderwijsgebouw ten behoeve van
niet opgenomen
onderwijs van een andere school of
van culturele, maatschappelijke of
recreatieve doeleinden;
voor tijdelijk gebruik bestemde
voor tijdelijk gebruik bestemde
voorziening: voorziening die volgens voorziening: voorziening die volgens
de uitkomst van de prognose als
de uitkomst van de prognose als
bedoeld in bijlage II maximaal 15 jaar bedoeld in bijlage II ten minste 4 jaar
noodzakelijk is;
en maximaal 15 jaar noodzakelijk is;
verplaatsing van een of meer
(ver)plaatsing van een of meer
bestaande tijdelijke gebouwen voor
bestaande tijdelijke gebouwen voor
het huisvesten van een school;
het huisvesten van een school;
Aanpassing lokaal
bewegingsonderwijs, zoals nader
niet opgenomen
beschreven in de beleidsregel
bekostiging lokalen
bewegingsonderwijs.
Een aanvraag om opname van een
Een aanvraag om opname van een
voorziening op het programma wordt voorziening op het programma wordt
door het bevoegd gezag bij het
door het bevoegd gezag bij het
college ingediend en moet uiterlijk 31 college ingediend via het Digitaal
januari van het jaar waarin van het
Onderwijs Loket en moet uiterlijk 31
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Verordening 2020, WAS
betreffende programma wordt
vastgesteld zijn ontvangen.

6.3

niet opgenomen

7.2

Het college stelt de aanvrager voor 15
februari schriftelijk op de hoogte als
gegevens als bedoeld in het eerste of
tweede lid ontbreken. De aanvrager
heeft tot 15 maart (de hersteldatum)
de gelegenheid de ontbrekende
gegevens aan te vullen. Als dit niet
gebeurt, neemt het college de
aanvraag niet in behandeling.

7.3

Als een door het college in
behandeling genomen aanvraag
mede is gebaseerd op het aantal
leerlingen van de betrokken school op
1 oktober van het jaar waarin het
programma wordt vastgesteld, is de
aanvrager verplicht dat aantal voor 15
oktober te registeren in de
Basisregistratie Onderwijs bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs. Heeft
aanvrager de registratie niet binnen
de gestelde termijn gerealiseerd, dan
deelt het college dit schriftelijk mede
aan de aanvrager en heeft de
aanvrager de gelegenheid dit alsnog
te doen binnen drie dagen na de
datum van ontvangst van de
mededeling. Als de registratie niet
alsnog binnen drie dagen is verstrekt,
neemt het college de aanvraag niet in
behandeling.

29.4

Het college stelt het bevoegd gezag,
nadat het rooster voorlopig is
vastgesteld, in kennis van het rooster.
Hierbij worden per school de
volgende gegevens vermeld:
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januari van het jaar waarin van het
betreffende programma wordt
vastgesteld zijn ontvangen.
Aanvragen voor voorzieningen als
bedoeld in artikel 2 lid a onder 1 die
zijn opgenomen in het Integraal
huisvestingsplan onderwijs binnen de
planperiode van 4 jaar waarover de
raad reeds een besluit heeft
genomen, neemt het college niet in
behandeling.
Het college stelt de aanvrager voor 15
februari via het Digitaal Onderwijs
Loket op de hoogte als gegevens als
bedoeld in het eerste lid ontbreken.
De aanvrager heeft tot 15 maart (de
hersteldatum) de gelegenheid de
ontbrekende gegevens aan te vullen.
Als dit niet gebeurt, neemt het
college de aanvraag niet in
behandeling.
Als een door het college in
behandeling genomen aanvraag
mede is gebaseerd op het aantal
leerlingen van de betrokken school op
1 oktober van het jaar waarin het
programma wordt vastgesteld, is de
aanvrager verplicht dat aantal voor 15
oktober te registeren in de
Basisregistratie Onderwijs bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs. Heeft
aanvrager de registratie niet binnen
de gestelde termijn gerealiseerd, dan
deelt het college dit via het Digitaal
Onderwijs Loket mede aan de
aanvrager en heeft de aanvrager de
gelegenheid dit alsnog te doen
binnen drie dagen na de datum van
ontvangst van de mededeling. Als de
registratie niet alsnog binnen drie
dagen is verstrekt, neemt het college
de aanvraag niet in behandeling.
Het college stelt het bevoegd gezag,
nadat het rooster voorlopig is
vastgesteld in kennis van het rooster
door het bekend te maken in het
Digitaal Onderwijs Loket. Hierbij
worden per school de volgende
gegevens vermeld:
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29.7

Het college stelt het rooster voor 1
juni definitief vast.

31.2

niet opgenomen

32
33.1

33.2

De Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs Gemeente
Haren 2018 wordt ingetrokken.
Deze verordening treedt in werking
op 1 januari 2020.
Deze verordening wordt aangehaald
als: Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs Gemeente
Groningen 2020.

BIJLAGE I, DEEL A.1.

Noodzaak van nieuwbouw is
aanwezig als:

BIJLAGE I, DEEL A.2.

De noodzaak van vervangende bouw
is aanwezig als:

op grond van een overeenkomstig
NEN 2767 opgestelde bouwkundige
rapportage wordt vastgesteld dat het
schoolgebouw volgens de
conditiemeting voldoet aan conditie 5
BIJLAGE I, DEEL A.2.a. en onderhoud of aanpassen niet zal
leiden tot de gewenste
levensduurverlenging van 20 jaar of
wanneer deze is opgenomen in een
door de gemeenteraad vastgestelde
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs;
BIJLAGE I, DEEL A.5. Verplaatsen tijdelijk gebouw
BIJLAGE I, DEEL B geen wijzigingen
BIJLAGE II
geen wijzigingen
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Het college stelt het rooster voor 1
juni definitief vast door het bekend te
maken in het Digitaal Onderwijs
Loket.
Het college is bevoegd de in het kader
van deze verordening gehanteerde
normbedragen voor de vergoeding
van voorzieningen genoemd in bijlage
IV, anders dan bedoeld in het eerste
lid, vast te stellen volgens de in
Bijlage IV opgenomen systematiek.
De Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs Gemeente
Groningen 2020 wordt ingetrokken.
Deze verordening treedt in werking
op de dag na bekendmaking.
Deze verordening wordt aangehaald
als: Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs Gemeente
Groningen 2021.
Noodzaak van nieuwbouw is
aanwezig als deze is opgenomen in
het door de gemeenteraad
vastgestelde Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs of aan
een van de volgende omstandigheden
is voldaan:
De noodzaak van vervangende bouw
is aanwezig als deze is opgenomen in
het door de gemeenteraad
vastgestelde Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs en aan
een van de volgende omstandigheden
is voldaan:
op grond van een overeenkomstig
NEN 2767 opgestelde bouwkundige
rapportage wordt vastgesteld dat het
schoolgebouw volgens de
conditiemeting voldoet aan conditie 5
en onderhoud of aanpassen niet zal
leiden tot de gewenste
levensduurverlenging van ten minste
20 jaar;
(Ver)plaatsen tijdelijk gebouw
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BIJLAGE III A.1.6.3.

Verordening 2020, WAS
Voor de inventaris geldt als
uitgangspunt dat op 1 januari 2019
alle scholen voor basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs, speciaal
onderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs en voortgezet onderwijs in
de gemeente zijn voorzien van
voldoende onderwijsleerpakket en
meubilair en leer- en hulpmiddelen.
De bruto vloeroppervlakte van de
school is de basis voor het vaststellen
van de omvang van de aanwezige
inventaris.
De inventaris aanwezig op 1 januari
2019 wordt geacht voldoende te zijn.

BIJLAGE III, DEEL B

BIJLAGE III, DEEL C

geen wijzigingen
deze bijlage is dus danig aangepast als
gevolg van het wijzigen van de
gewichten regeling dat het aangeven
van de was wordt situatie een zeer
onoverzichtelijk geheel tot gevolg
heeft. Aangezien die vooral
technische wijzigingen betreft is er
voor gekozen om deze wijzigingen
niet afzonderlijk zichtbaar te maken

BIJLAGE III, DEEL D

BIJLAGE III, DEEL E

Verordening 2021, WORDT
Voor de inventaris geldt als
uitgangspunt dat op 1 januari 2020
alle scholen voor basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs, speciaal
onderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs en voortgezet onderwijs in
de gemeente zijn voorzien van
voldoende onderwijsleerpakket en
meubilair en leer- en hulpmiddelen.
De bruto vloeroppervlakte van de
school is de basis voor het vaststellen
van de omvang van de aanwezige
inventaris.
De inventaris aanwezig op 1 januari
2020 wordt geacht voldoende te zijn.
Deze bijlage is dus danig aangepast
als gevolg van het wijzigen van de
gewichtenregeling dat het aangeven
van de was wordt situatie een zeer
onoverzichtelijk geheel tot gevolg
heeft. Aangezien die vooral
technische wijzigingen betreft is er
voor gekozen om deze wijzigingen
niet afzonderlijk zichtbaar te maken

geen wijzigingen
Per 1 januari 2021 treedt de wijziging
met betrekking tot Bijna Energie
Neutraal Gebouw (BENG) uit het
Bouwbesluit in werking. Dit heeft ook
gevolgen voor de kosten voor
onderwijshuisvesting. Hierdoor heeft
de VNG per die datum de
normbedragen bij de Model
Verordening eenmalig extra
opgehoogd met 9,6% omdat de
normbedragen nu eenmaal een
realistische weergave van de
werkelijke kosten moeten zijn. Dit
percentage is gebaseerd op
informatie van het kenniscentrum

BIJLAGE IV
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Ruimte-OK. Aangezien het gaat om
een generieke beleidswijziging die alle
burgers en bedrijven in Nederland
raken in financieel opzicht, komen
gemeenten niet in aanmerking voor
compensatie op basis van de
financiële verhoudingen-wet.
Om de normbedragen te laten
aansluiten bij de kostenontwikkeling
worden de bedragen per 1 januari
2021 voorts aangepast via de
systematiek van de prijsbijstelling
zoals beschreven in de Model
Verordening bijlage IV Deel A,
indexering. Hieruit volgt een plus van
6,38% voor de investeringen, en een
plus van 1,57% voor de exploitatie.
Omdat deze bijlage met de nieuwe
bedragen dus danig is aangepast dat
het aangeven van de was-wordt
situatie een zeer onoverzichtelijk
geheel tot gevolg heeft is er voor
gekozen om te verwijzen naar de
hierboven genoemde indexeringen en
te verwijzen naar de nieuwe
bedragen die in de verordening staat.
En dus geen afzonderlijk was-wordt
overzicht toe te voegen.

BIJLAGE V

geen wijzigingen
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