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B&W-besluit:

1. Het college stemt in met opheffing van de commissie Fonds Onvoorziene Uitgaven m.i.v. 1 januari
2008.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

4. Het besluit wordt ter kennisname gestuurd naar het besturenoverleg BOPOH/BOVOH en de
commissie Samenleving.
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Onderwerp
Opheffen commissie Fonds Onvoorziene Uitgaven

B & W-vergadering van 6 november
2007

Bestuurlijke context

Bij besluit van de raad is op 25 juni 1997 i.v.m. de decentralisatie huisvesting door het college besloten
tot instelling van een fonds dat in beheer gegeven werd aan een beheerscommissie ‘Fonds Onvoorziene 
Uitgaven’ (FOU). Dit fonds was bedoeld t.b.v. voorzieningen onderwijshuisvesting die niet via een
normering aan de schoolbesturen werden doorgedecentraliseerd. De commissie kreeg tot taak het
beoordelen van de jaarlijkse huisvestingsaanvragen en advisering aan het College over het programma
en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting .

Op 22 september 1998 werden bij B&W-besluit 98/1048 de leden voor de commissie FOU benoemd.
Deze commissie bestond uit 10 vertegenwoordigers uit het openbaar- en bijzonder onderwijs.
Vervanging van de leden is steeds bij collegebesluit gebeurd.

Door het aflopen van de doordecentralisatie-overeenkomst per 1 januari 2008 was een nieuw besluit tot
vaststelling van beleid onderwijshuisvesting noodzakelijk. Het nieuwe beleid is geformuleerd in het
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) dat op 20 december 2004 door de gemeenteraad is
vastgesteld. In het Uitvoeringsplan SHO, vastgesteld op 12 april 2007 zijn de jaarlijkse investeringen
onderwijshuisvesting opgenomen. Daarnaast is als onderdeel van het Convenant lokaal onderwijs
ingesteld de werkgroep Onderwijshuisvesting en Financiën. Binnen deze werkgroep wordt het
onderwijshuisvestingsbeleid besproken, waardoor de continuïteit van de onderwijshuisvesting is
gewaarborgd. Deze werkgroep heeft in de vergadering van 17 september 2007 ingestemd met het
voorstel tot opheffing van de commissie FOU m.i.v. 1 januari 2008.

De volgende leden hadden zitting in de commissie Fonds Onvoorziene Uitgaven, zij worden bedankt
voor het delen van hun kennis en hun inzet voor de commissie:
Bijzonder onderwijs : De heer P.H. Hupsch, voorzitter VO

De heer H. Zoutendijk PO
De heer A. van Eerten VO
De heer F.J.M. Kloppers PO
De heer F. Schings PO

Openbaar onderwijs: De heer J. de Wit PO
De heer R. Stouten PO
De heer A. Strijker VO
Mevr. A.B. Zandbergen PO
Mevr. J. Schröder VO

Dit besluit wordt ter kennisname gestuurd naar het besturenoverleg BOPOH/BOVOH en de commissie
Samenleving.


