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Geachte heer, mevrouw.
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om per 1 januari 2015 de
budgetten voor de voorzieningen onderhoud en aanpassing over te hevelen van de
gemeente naar de schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs (wetsvoorstel
'overheveling buitenonderhoud en aanpassing schoolgebouwen'). Wij zijn op dit moment
bezig om de consequenties van deze wetswijziging in beeld te brengen. Daarbij worden de
schoolbesturen voor het primair en speciaal onderwijs betrokken. In de voorjaarsrapportage
2014 en de begroting 2015 zullen wij hierop inhoudelijk terugkomen.
Hoewel we er van uit gaan dat de wet per 1 januari 2015 in werking treedt, blijft - zolang het
wetsvoorstel nog niet aangenomen is - enige onzekerheid bestaan over de feitelijke datum
van invoering. Wij hebben daarom de betreffende schoolbesturen verzocht hun aanvragen
voor de voorzieningen onderhoud en aanpassing voor het Huisvestingsprogramma 2015
gewoon in te dienen. Op deze wijze garanderen we dat, indien de wet pas na 2015 in
werking treedt we de reguliere procedures kunnen volgen, om aan onze wettelijke
verplichting te kunnen voldoen.
Conform de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs", moeten aanvragen voor het
Huisvestingsprogramma 2015 vóór 1 februari 2014 worden ingediend bij het college.
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Om te voorkomen dat - aan zowel bestuurs- als gemeentekant - onnodig handelingen
worden verricht, hebben wij met de schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs
overeenstemming bereikt over het verschuiven van de deadline voor het indienen van
aanvragen voor de voorzieningen onderhoud en aanpassing voor het huisvestingsprogramma 2105 naar 1 juni 2014 . De verwachting is dat er in de tussenliggende periode
zekerheid is ontstaan over de ingangsdatum.
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Mocht de wet onverhoopt niet op 1 januari 2015 in werking treden, dan zullen de voor 1 juni
2014 ingediende aanvragen voor onderhoud en aanpassing door ons worden beoordeeld op
volledigheid en vervolgens al dan niet in behandeling worden genomen. Wij zullen daarbij de
werkwijze en termijnen in acht nemen die worden gehanteerd bij de reguliere procedure voor
het aanvragen van voorzieningen in de huisvesting. Uiterlijk 15 mei zullen wij de
schoolbesturen over de te volgen procedure en bijbehorende termijnen nader informeren. De
financiële consequenties worden verwerkt in de programmabegroting 2015 e.v.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de burgemeester.

. Weterings

Aanvragen die geen betrekking hebben op onderhoud en aanpassing moeten wel voor 1
februari 2014 worden ingediend.
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