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 Aan: Schoolbesturen gemeente Tynaarlo 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Vaststelling Wijzigingsverordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Tynaarlo 
 

 
 
Geacht schoolbestuur, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen 

en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

 
Graag willen wij u bij deze in kennis stellen van het volgende.  
 
De raad heeft in haar vergadering van 27 oktober jl. de Wijzigingsverordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs Gemeente Tynaarlo vastgesteld. Hierbij zijn de normbedragen voor bouwkosten, zoals 
opgenomen in bijlage IV van de verordening, éénmalig verhoogd met 43%.  
  
Deze Wijzigingsverordening treft u aan als bijlage bij deze brief.  
 
De verordening treed in werking na publicatie op www.officielebekendmakingen.nl . 
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en 
indexering 
 
Deel A – Indexering  
De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande 
systematiek van prijsbijstelling: 
 
A.1. Nieuwbouw en uitbreiding 
 

1  

Prijsindexcijfer van de 
bouwkosten van nieuwe 
woningen, jaar t, 
tweede kwartaal 
(bron: CBS, kerncijfers, 
bouwnijverheid, inclusief btw) 

 

MEV, jaar t+1, 
bruto investeringen door 
bedrijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en 
bestedingen) 

------------------------------------ * ------------------------------------- * ----------------------------------- 

MEV, jaar t, 
bruto investeringen door 
bedrijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en 
bestedingen) 

 

Prijsindexcijfer van de 
bouwkosten van nieuwe 
woningen, jaar t-1, 
tweede kwartaal 
(bron: CBS, kerncijfers, 
bouwnijverheid, inclusief btw) 

 1 

 
A.2. Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair  
 

1  

Consumentenprijsindex, alle 
huishoudens, jaar t, per 1 juli 
(bron: CBS, Kerncijfers,  
cijfer van de maand juni jaar t) 

 

MEV, jaar t+1 
prijsmutatie netto materiële 
overheidsconsumptie 
(bron: CPB, Kerngegevens 
collectieve sector) 

------------------------------------ * ------------------------------------- * ----------------------------------- 
MEV, jaar t, 
prijsmutatie netto materiële 
overheidsconsumptie 
(bron: CPB, Kerngegevens 
collectieve sector) 

 

Consumentenprijsindex, alle 
huishoudens, jaar t-1, per 1 juli 
(bron: CBS, Kerncijfers,  
cijfer van de maand juni jaar t-
1) 

 1 
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Deel B – Normbedragen1 
 
Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
 
A. Nieuwbouw met permanente bouwaard  
 
A.1. Kostencomponenten nieuwbouw 
1. De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten: 

a. kosten voor terrein; 
b. bouwkosten; 
c. toeslag voor verhuiskosten bij vervangende bouw; 
d. als het een school voor voortgezet onderwijs betreft, toeslag paalfundering; 
e. als het een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs betreft 
een toeslag voor het realiseren van een afzonderlijk speellokaal, en 
f. als het een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs betreft, toeslag voor 
het aanbrengen van een liftinstallatie. 

2. Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter vervanging 
van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B. 
 
A.2. Kosten voor terreinen 
Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet aan het 
schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen overgedragen. De kosten 
van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij aankoop van een terrein als in de 
situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De kosten voor het terrein worden bepaald op de 
in de gemeente gangbare wijze van waardevaststelling van terreinen. Bij vervangende nieuwbouw 
behoren de kosten voor het slopen van het oude gebouw tot de kosten voor terreinen. 
 
A.3.1. Bouwkosten 
1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en 
b. de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag per 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet de in overeenkomstig 
bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 
 
A.3.2. Bouwkosten school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  
Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m2 bvo

2
 € 1.117.306,08 

Voor elke volgende m2 bvo € 1.912,03 
 
  

                                                   
1 Weergegeven zijn de normbedragen voor 2020 
2 Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 
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A.3.3. Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen:  
 
Startbedrag voor de realisatie van de eerste 670 m2 bvo, waarin 
niet begrepen een eventueel speellokaal 

€ 1.810.372,06 

Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een eventueel 
speellokaal 

€ 2.002,15 

Toeslag voor elk speellokaal € 171.771,72 
 
A.3.4. Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 
 
Startbedrag, voor de realisatie van de eerste 677 m2 bvo, 
waarin niet begrepen een eventueel speellokaal 

€ 1.742.190,36 

Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.990,27 

Toeslag voor elk speellokaal € 171.771,72 
Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht 

€ 168.833,71 

 
A.3.5. Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs 
1. Er is geen onderscheid in de normbedragen tussen nieuwbouw en uitbreiding.  
2. De sectieafhankelijke kosten bestaan voor projecten vanaf 460 vierkante meter bruto vloeroppervlak uit 
een vast bedrag per voorziening en een vast bedrag per sectie. 
3. Voor projecten kleiner dan 460 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden geen sectieafhankelijke 
kosten per project toegekend. Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de bedragen voor de 
ruimteafhankelijke kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 
4. De bedragen zijn opgenomen in de tabel met vaste bedragen per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte en vaste bedragen per voorziening. 
5. Voor het berekenen van de vergoeding voor de: 

a. ruimteafhankelijke kosten wordt het overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aantal 
vierkante meter per type ruimte van de voorziening, vermenigvuldigd met onderstaande bedragen 
per ruimtesoort: 
 

 < 460 m2 > 460 <2.500 m2 > 2.500 m2

 Algemene en specifieke ruimte € 2.991,37 € 1.775,29 € 1.732,76
 Werkplaatsen € 2.921,71 € 2.363,43  
 Werkplaatsen consumptief € 3.547,85 € 2.989,58  

 
b. sectieafhankelijke kosten wordt de vergoeding voor de algemene vaste voet of de vaste voet 
voor de algemene sectie of de werkplaatssectie, afhankelijk van de secties waaruit de 
overeenkomstig bijlage III, deel C, toegekende voorziening bestaat, verhoogd met de 
onderstaande bedragen: 
 

 <460m2 > 460 <2.500 m2 > 2.500 m2 
Algemeen € 0,00 € 188.749,10  
Algemene sectie € 0,00 € 370.500,20 € 517.303,02 
Werkplaatssectie € 0,00 € 68.506,71  

 
6. Tot de algemene en specifieke ruimte behoren: 
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a. (uiterlijke) verzorging/mode en commercie: huishoudkunde, gezondheidskunde, uiterlijke 
verzorging, mode en commercie, en 
b. handel/verkoop/administratie: verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren. 

7. Tot de werkplaatsen behoren: 
a. techniek algemeen: 
 1°. Bouwtechniek; 
 2°. Machinale houtbewerking; 
 3°. Meten; 
 4°. Elektrotechniek; 
 5°. installatietechniek; 
 6°. lasserij; 
 7°. Metaal; 
 8°. Motorvoertuigentechniek, en 
 9°. Mechanische techniek; 
b. consumptief: werkplaats consumptieve techniek; 
c. grafische techniek: werkplaats grafische techniek, en 
d. landbouw: groen-praktijk. 

8. De overige ruimten behoren tot de categorie algemene ruimte. 
 
A.3.6. Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 
1. Voor de school voor voortgezet onderwijs is het bedrag van de normkosten gebaseerd op een 
standaardlocatie. Voor de volgende aanvullende investeringskosten wordt, indien noodzakelijk, een 
aanvullend bedrag beschikbaar gesteld: 
 

a. paalfundering, en 
b. bemaling. 
 

2. De aanvullende vergoeding is afhankelijk van de benodigde paallengte in relatie met de omvang van 
de bouw in bruto vloeroppervlakte en wordt bepaald op basis van de volgende formules: 
 
Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m2 
Paallengte 1 tot 15 meter  €  5.502,28 + (€  28,86 * A) 
Paallengte 15 tot 20 meter  €  5.857,90 + (€  48,83 * A) 
Paallengte 20 meter of langer  €  6.540,14 + (€  87,39 * A) 
 
Uitbreiding  >=  1000 m2     
Paallengte 1 tot 15 meter  €  6.719,31 + (€  10,10 * A) 
Paallengte 15 tot 20 meter  €  8.764,20 + (€  26,24 * A) 
Paallengte 20 meter of langer  €  13.309,18 + (€  53,05 * A) 
 
3. Als de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling noodzakelijk en wordt 
een aanvullend bedrag per vierkante meter goedgekeurde terreinoppervlakte toegekend. De vergoeding 
bedraagt € 18,74 per vierkante meter terrein. 
 
A.3.7. Toeslag voor verhuiskosten bij vervangende nieuwbouw. 
1. Als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw gebruik kan blijven maken van het 
bestaande schoolgebouw, bestaat aanspraak op bekostiging van de verhuiskosten voor één verhuizing. 
2. Als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw tijdelijk op een andere locatie moet 
worden gehuisvest, bestaat aanspraak op bekostiging van de verhuiskosten voor twee verhuizingen. 
3. De vergoeding wordt vastgesteld op feitelijke kosten. 
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B. Uitbreiding met permanente bouwaard 
 
B.1. Reikwijdte 
Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente bouwaard van een 
school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs tot 1035 vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte en van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs tot 1000 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Op overige uitbreidingen is paragraaf A overeenkomstig van 
toepassing. 
 
B.2. Kosten terrein 
Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van toepassing op 
het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein. 
 
B.3.1. Bouwkosten 
1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, en 
b. kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag per 
vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde 
aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 
 
B.3.2. Bouwkosten school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 
 
Startbedrag bij uitbreidingen van 115 m2 bvo of groter € 163.618,34 
Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 m2 bvo € 109.078,89 
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 2.179,57 

 
B.3.3. Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen: 
 
Startbedrag bij uitbreidingen van 105 m2 bvo of groter € 168.259,23  
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 105 m2 bvo € 112.172,82  
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo, waarin niet begrepen 
een eventueel speellokaal € 2.223,00  
Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo) in 
combinatie met uitbreiding van de school € 196.161,47  
Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal, zonder 
gelijktijdige uitbreiding van de school € 360.654,70  

 
  



 
 
 
 

Pagina 7  
 
 

B.3.4. Bouwkosten school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 
 
Startbedrag bij uitbreidingen van 96 m2 bvo of groter € 152.392,97  
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 96 m2 bvo € 101.595,31  
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo, waarin niet begrepen 
een eventueel speellokaal € 2.227,40  
Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo) in 
combinatie met uitbreiding van de school € 171.771,72  
Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo), 
zonder gelijktijdige uitbreiding van de school € 360.654,70  
Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt aangebracht € 202.935,04  

 
B.3.5. Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 
Het bepaalde in A.3.6 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de 
vergoeding voor paalfundering en bemaling bij uitbreiding. 

B.3.6 Toeslag voor het herstel van het terrein en verhuiskosten bij vervangende 
bouw op dezelfde plaats 
Het bepaalde in A.3.7 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de 
vergoeding voor het herstel van terrein en verhuizing bij uitbreiding.  

 
C. Tijdelijke voorziening 
 
C.1. Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen 
1. De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de investeringslasten van 
voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 

a. nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie; 
b. uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw, 
en 
c. uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen. 

2. In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een tijdelijke 
voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw.  
 
C.2. Kosten voor terreinen 
Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden de kosten 
voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2. 
 
C.3.1. Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie 
De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per vierkante 
meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en inrichting van terreinen, 
de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op nutsvoorzieningen.  
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C.3.2. Vergoeding basisschool en speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op 
basis van de volgende bedragen: 
 
Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter € 63.628,75  
Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo € 42.419,19  
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 1.563,65  

 
C.3.3. Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs  
1. De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 
 
Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter € 66.689,72  
Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo € 45.066,24  
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 1.532,04  

 
2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor 
sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke verhuizing van de 
leerlingen. 
 
C.3.4. Vergoeding school voor voortgezet onderwijs 
De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de 
vergoedingsformule € 951,90 * A + € 65.443,86, waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C, 
bepaalde aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is. 
 
C.4.1. Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair en speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs 
1. De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een 
bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de toeslag voor 
paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van terreinen.  
2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor 
sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke verhuizing van de 
leerlingen. 
 
C.4.2. Vergoeding basisschool en speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op 
basis van de volgende bedragen: 
 
Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter € 35.766,23  
Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo € 23.844,14  
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 1.638,45  

 
C.4.3. Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs  
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 
 
Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter € 36.265,51  
Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo € 24.177,00  
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo € 1.619,78  
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C.5. Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen 
Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw worden 
vergoed op basis van de werkelijke kosten. 
 
D. Eerste inrichting 

 
D.1.1. Vergoeding onderwijsleerpakket en meubilair 
Het bedrag van de vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair wordt bepaald aan de hand van het 
verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw berekende vergoeding. 
 
D.1.2. Vergoeding basisschool  
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 
 
Startbedrag, incl. 200 m2 bvo € 41.155,84  
Voor elke volgende m2 bvo € 143,98  

 
D.1.3. Vergoeding speciale school voor basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen:  
 
Startbedrag, incl. 250 m2 bvo € 87.317,93  
Voor elke volgende m2 bvo € 148,95  

 
D.1.4. Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald 
op basis van de volgende bedragen:  
 
 Startbedrag, incl. 370 m2, 

m.u.v. vaste voet VSO-
ZMLK van 250 m2 

Voor elke volgende m2 bvo 

SO/VSO-doven € 147.122,36  € 256,81  
SO/VSO-sh € 133.648,95  € 332,83  
SO/VSO-esm € 124.537,94  € 165,50  
SO/VSO-visg € 176.744,13  € 315,88  
SO/VSO-lz € 112.707,66  € 155,64  
SO/VSO-lg € 132.688,64  € 303,42  
SO/VSO-zmlk € 110.957,15  € 132,03  
SO/VSO-zmok € 108.304,84  € 151,78  
SO/VSO-pi € 109.262,25  € 164,83  
SO/VSO-mg € 134.347,31  € 134,64  

 
D.1.5. Vergoeding speellokaal speciale school voor basisonderwijs en school 
voor speciaal onderwijs 
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een speellokaal voor een 
speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bedraagt € 7.968,15. 
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D.2. School voor voortgezet onderwijs 
1. De vergoeding voor eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair is gekoppeld aan de toe te 
kennen voorziening nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming, niet 
zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw. Aanspraak op deze vergoeding 
bestaat als de eerste inrichting nog niet eerder door het rijk of de gemeente is bekostigd. De hoogte van 
de vergoeding wordt berekend door vast te stellen het verschil tussen de al toegekende vergoeding en de 
vergoeding die is vastgesteld op basis van de te realiseren bruto vloeroppervlakte per ruimtetype. De 
hoogte van de vergoeding per ruimtetype wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 
 
Ruimtetype Functie m2 
Algemeen  € 169,84 
Specifiek (Uiterlijke) verzorging/mode en commercie 

 
Handel/verkoop/administratie 
Praktijkonderwijs 

€ 396,96 
 

€ 242,83 
€ 326,04 

Werkplaatsen Techniek algemeen 
Consumptief 
Grafische techniek 
Landbouw 

€ 416,47 
€ 806,51 

 € 1.541,92 
 € 0,00 

 
2. Als in plaats van uitbreiding van het schoolgebouw medegebruik van een voor een school bestemd 
gebouw wordt gevorderd, wordt inventaris slechts toegekend als de inventaris in de voor medegebruik 
aangewezen ruimte ontbreekt of niet geschikt is. 
 
E. Lokalen bewegingsonderwijs 
 
E.1. Bouwkosten nieuwbouw 
1. De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs met een netto 
speeloppervlakte van 252 vierkante meters bedraagt € 1.174.571,04 als deze op het schoolterrein 
gerealiseerd kan worden, of € 1.198.327,44 als deze op een afzonderlijk terrein gerealiseerd wordt. In 
deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van fundering op staal en inrichting van het terrein. 
2. Scholen met lichamelijk gehandicapte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen of zeer moeilijk 
lerende leerlingen wordt een toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het normbedrag van deze 
toeslag is € 117.826,47. 
3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende bedragen: 
 
Paallengte Vergoeding Vergoeding bij ruimten LG en MG 
1<15m € 23.625,20  € 29.788,01  
15<20m € 32.568,54  € 41.254,07  
>20m € 45.741,12  € 59.371,52  
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E.2. Uitbreiding 
Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de 
vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen bewegingsonderwijs met een 
oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of minder, kan de oefenvloer worden 
uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op 
basis van de volgende bedragen: 
 
Uitbreiding Normbedrag Paallengte 

1 < 15 meter 15 < 20 meter > 20 meter 
112 t/m 120 m2 € 272.896,74  € 10.576,59  € 18.319,25  € 29.949,97  
121 t/m 150 m2 € 331.743,49  €  13.225,04  € 22.893,18  € 37.437,45  

 
E.3.2. OLP/meubilair school voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bedraagt 
€ 55.136,04.  
 
E.3.3. OLP/meubilair school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs wordt 
bepaald op basis van de volgende bedragen: 
 
Schoolsoort Bedrag in euro 
SO-doven € 43.967,68  
SO-sh/esm € 43.709,74  
SO-visg € 52.917,21  
SO-lg/mg € 57.965,72  
SO-lz/pi € 41.576,45  
SO-zmlk € 41.576,45  
SO-zmok € 41.490,90  
VSO-doven € 51.547,03  
VSO-sh/esm € 52.892,04  
VSO-visg € 62.924,29  
VSO-lg/mg € 64.554,28  
VSO-lz/pi € 50.802,18  
VSO-zmlk € 50.802,18  
VSO-zmok € 45.350,42  
SOVSO-doven € 53.380,85  
SOVSO-sh/esm € 57.223,38  
SOVSO-visg € 65.299,12  
SOVSO-lg/mg € 66.311,34  
SOVSO-lz/pi € 55.132,28  
SOVSO-zmlk € 55.132,28  
SOVSO-zmok € 45.865,02  
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E.3.4. Meubilair/leer- en hulpmiddelen school voor voortgezet onderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen: 
 
 Meubilair Leer- en hulpmiddelen Totaal 
Eerste lokaal € 1.164,45 € 69.439,21 € 70.603,69 
Tweede lokaal € 1.164,45 € 54.167,85 € 55.332,32 
Derde lokaal € 1.164,45 € 23.549,65 € 24.714,12 
Oefenplaats 1 € 0,00 € 15.335,53  
Oefenplaats 2 € 0,00 € 1.770,28  

 
E.4. Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening 
Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs mogelijk in een 
bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van: 

a. medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of 
b. huur van een gebouw van een commerciële exploitant. 

 
 
F. Vergoeding feitelijke kosten 
 
De vergoeding van de feitelijke kosten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gebaseerd op de door 
het college goedgekeurde offerte en verhoogd met 8 procent voor de kosten van technische advisering, 
voor zover het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c. 
 
 
G. Huur sportvelden 
 
1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van de huur van een 
sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor de periode 
van 8 weken € 22,50 per klokuur.  
2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor voortgezet 
onderwijs niet beschikt over een eigen sportveld en geen gebruik maakt van een sportveld dat door de 
gemeente is gefinancierd. 
 
 


