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Voorgeschiedenis:

• 2008: Integraal Huisvestingsplan (IHP)
• 2013: Actualisatie IHP
• 2016: Werkagenda 2017



Onderwijs in Neerijnen:

• 11 basisscholen in 9 kernen
• 4 Protestants-Christelijk, 6 Openbaar, 1 Reformatorisch
• 3 schoolbesturen
• In 7 van de 9 kernen is de school de enige school in de 

kern



Leerlingenprognose:
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Van raamwerk…

• Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
• Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 

(VVHO)
• IHP
• Collegeprogramma 2014 – 2018 



Rol gemeenteraad:

”In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend 
openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in 
een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de 

wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling 
worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig 
onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een 

openbare school.” (art. 23 Grondwet)



Rol gemeenteraad:

• Openbare school binnen een straal van 10 kilometer
• Benoemen leden Raad van Toezicht stichting Fluvium
• Instemmen met wijziging statuten stichting Fluvium
• In geval van ”ernstige taakverwaarlozing en/of 

handelen in strijd met de wet” zelf de openbare scholen 
te besturen en zo nodig de stichting te ontbinden



Rol stichting Fluvium:

• Besluitvorming over opheffen van scholen
• Benoemen leden College van Bestuur (door RvT)
• Vaststellen begroting en jaarrekening
• Bewaken onderwijskundige kwaliteit



Actuele ontwikkelingen binnen 
het raamwerk:
• Wijziging WPO
• Medegebruik en verhuur
• Herindeling GNL
• Passend onderwijs



Naar werkagenda 2017:

• Opstellen nieuwe verordening onderwijshuisvesting
• Afhechten overheveling buitenonderhoud
• Verankeren renovatie in lokale regelgeving
• Formuleren beleid medegebruik en verhuur



”Van Raamwerk 
naar Werkagenda 

2017”
Dank voor uw aandacht!

                  

                                                                    Neerijnen, 1 
december 2016
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