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De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op 4 en 5 november 2014, 

overwegende dat,  

FIAADSBESLUIT.  

5 NOV 2014 

rn.n s.v; 

- het gemeentebestuur van Maassluis staat voor goed onderwijs; 
- dat een goed schoolgebouw een belangrijke voorwaarde is om goed onderwijs te kunnen 

geven; 
- dat de gemeente tot 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud van de 

schoolgebouwen van het Primair Onderwijs; 
- in 2014 aanvragen door scholen zijn ingediend voor het repareren van onder meer lekkende 

daken die het geven van onderwijs hinderen; 
- dat de schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 zelf direct de gelden van de rijksoverheid voor 

onderhoud ontvangen, maar hierdoor nog niet hebben kunnen sparen voor het aanpakken 
van achterstallig en groot onderhoud; 

- volgens de wetgeving de voor het jaar 2015 ingediende aanvragen van rechtswege vervallen; 

Spreekt als ziin mening uit dat, 

- Maassluis staat voor goed onderwijs en goede schoolgebouwen; 
dat aanvragen voor onderhoud die in 2014 zijn gedaan, nog zijn gedaan in de tijd waarin de 
gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de scholen, de urgentie vragen om 
een uitvoering van de reparaties/vervanging in 2014. 
de gemeente zich in moet zetten voor goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen en de 
docenten; 

Verzoekt het College, 

- voortvarend de aanvragen uit 2014 voor buitenonderhoud van onderwijshuisvesting van het 
Primair Onderwijs samen met de schoolbesturen op te pakken en de problemen op zo kort 
mogelijke termijn op te lossen en voor 1 januari 2015 de gemeenteraad hierover te 
informeren; 

- Verschillende scenario's van een warme overdracht voor het buitenonderhoud van scholen 
in het Primair Onderwijs uit.te werken en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter 
Besluitvorming voor 1 imadist 2015; 

- Totdat duidelijke afspraken zijn over het buitenonderhoud en de warme overdracht, samen 
met de schoolbesturen zorg te dragen voor een nette afhandeling en snelle uitvoering van 
urgente reparaties. 
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