Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 26 november 2004
Aan de leden en de plv. leden van de
Vaste Commissie voor Onderwijs

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
29687

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en
budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school,
alsmede wijziging van die wet, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de
expertisecentra met het oog op het jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van
andere dan gemeentelijke of niet door de gemeente in stand gehouden scholen

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 25 november 2004 met
algemene stemmen aangenomen.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel I en V
8 (Van Bochove / Balemans / Lambrechts)
Achterstallig onderhoud vormt een mogelijk probleem bij overdracht van taak en budget voor
aanpassingen in onderwijshuisvesting. Het verdient aanbeveling om ervoor te zorgen dat
gemeenten en schoolbesturen rondom de verrekening van achterstallig onderhoud, in de zin
van het in slechte staat verkeren van onderwijshuisvestingsvoorzieningen als gevolg van
verwijtbaar nagelaten noodzakelijk onderhoud, onderling afspraken maken.Dit geldt
overigens niet alleen voor het moment waarop de zorg voor aanpassingen wordt overgeheveld
naar de schoolbesturen, maar ook voor het moment waarop onderhoudsverantwoordelijkheid
voor de gebouwen bij buitengebruikstelling weer bij de gemeenten komt te liggen.
Dit amendement leidt tot een verplichting dat in beide genoemde gevallen:
A. burgemeester en wethouders en schoolbesturen overleggen of en zo ja in hoeverre sprake is
van verwijtbaar nalaten van noodzakelijk onderhoud, en ook
B. gemeenteraad en schoolbesturen gezamenlijk een voorziening treffen om geschillen te
beslechten die daaruit zouden kunnen voortvloeien.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en
LPF
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

MOTIES
9 (Roefs / Vergeer) over een rapportageplicht van de staat van onderhoud van de
schoolgebouwen aan gemeenten.
Ingetrokken

2/2

