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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 55818-2021 
 
Medewerker : Letitia Bouwmeester 
Team : Maatschappelijke Ontwikkeling 
Datum : 7 december 2021 
Portefeuillehouder : wethouder H. Olthof 

      
 
BIJLAGEN: 
Ingebruikgeversovereenkomst Welsum-Bongerd:  
Begroting tbv gemeente:  
Begroting tbv OBS Dijkzicht:  
Begroting tbv De Bongerd:  
AFSTEMMING MET →  
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Ingebruikgeversovereenkomst Welsum 
 

 
BESLUIT  burgemeester en wethouders 
Een ingebruikgeversovereenkomst aan te gaan tussen het schoolbestuur de Mare en de gemeente m.b.t. 
de ingebruikname van de school Dijkzicht in dorpshuis de Bongerd te Welsum 
 
SAMENVATTING 
Openbare basisschool Dijkzicht te |Welsum is ondergebracht in het dorpshuis de Bongerd te Welsum. 
Het gebouw waar de school in onder is gebracht wordt ook gebruikt als dorpshuis en sportlocatie waardoor 
het gebouw in eigendom blijft van de gemeente. De gemeente moet het ‘schooldeel van het gebouw’ in 
gebruik geven bij het schoolbestuur door middel van een ingebruikgeversovereenkomst tussen 
schoolbestuur de Mare en de gemeente. Hiermee voldoet de gemeente op basis van de WPO artikel 103, 
lid 3 aan haar zorgplicht op het gebied van onderwijshuisvesting. 
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INLEIDING 
Openbare basisschool Dijkzicht te |Welsum is ondergebracht in het dorpshuis de Bongerd te Welsum. 
Het gebouw waar de school in onder is gebracht wordt ook gebruikt als dorpshuis en sportlocatie waardoor 
het gebouw in eigendom blijft van de gemeente. De gemeente moet het ‘schooldeel van het gebouw’ in 
gebruik geven bij het schoolbestuur door middel van een ingebruikgeversovereenkomst tussen 
schoolbestuur de Mare en de gemeente. Hiermee heeft het schoolbestuur de benodigde formele titel 
waarop ze kan verklaren dat ze een schoollocatie heeft. In de overeenkomst is ook geregeld hoe 
omgegaan wordt met het ‘eigenaarbeheer’. Wat doet de gemeente aan onderhoud als eigenaar en wat 
doet het schoolbestuur aan onderhoud als huurder.   
 
BEOOGD RESULTAAT 
Een getekende ingebruikgeversovereenkomst tussen het schoolbestuur de Mare en de gemeente over het 
gebruik van het schoolgebouw in Welsum. 
 
KADER 
Wet op het Primair Onderwijs (WPO artikel 103, lid 3) 
 
ARGUMENTEN 
Met de ingebruikgeversovereenkomst voldoet de gemeente aan haar zorgplicht en geeft zekerheid aan het 
schoolbestuur op het beschikken van een schoollocatie. 
 
DRAAGVLAK 
Er is draagvlak bij het schoolbestuur om dit goed geregeld te hebben conform WPO. 
 
DUURZAAMHEID 
Niet van toepassing. 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
Er zijn geen risico’s aan verbonden. 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Financiële aspect is vastgelegd in 
meerjarenonderhoudsbegroting(MJOB) en deze is in de gemeentelijke begroting opgenomen. 
 
AANPAK/UITVOERING 
Na besluitvorming van het college en ondertekening van de burgemeester kan de schoolbestuurder ook de 
overeenkomst tekenen en is deze formaliteit voor ingebruikgeving afgerond. 
 
 


