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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met het verzenden van bijgaande antwoordbrief 
aan VPCBO Ichthus. 
2. De aansprakelijkstelling van VPCBO Ichthus op te nemen in 
de risicoparagraaf van de Begroting 2023.  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op  1 oktober 2021 heeft VPCBO Ichthus de gemeente een brief 
gestuurd waarin zij aankondigen een onderzoek uit te laten 
voeren naar de staat van de kozijnen van basisschool de Parel, 
onderdeel van het Holleblok scholencomplex. Zij stellen in deze 
brief de gemeente aansprakelijk voor de kosten van het 
onderzoek en de herstelkosten van de kozijnen. Dit bericht is 
ambtelijk in een gesprek ter kennisgeving afgedaan waarbij is 
aangegeven dat wij het onderzoeksrapport afwachten. Op 



verzoek van Ichthus is dit in een mailbericht van 4 februari 2022 
bevestigd. Op 15 maart heeft Ichthus een nieuwe brief gestuurd 
waarin zij bezwaar maken tegen het ambtelijke e-mailbericht dat 
op 4 februari aan hen is verzonden. Met dit voorstel wordt u 
voorgesteld een antwoord te geven op deze brief.  

   
   

Kaders 1. Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2019 
2. Wet op het Primair Onderwijs 
  

   
   

Doel/beoogd effect n.v.t.  

   
   

Argumenten 1a. Er is sprake geweest van gemeentelijke garantie op de 
kozijnen  
Het Holleblok scholencomplex is lang in eigendom van de 
gemeente geweest. In 2015 is het onderhoud van het complex 
(vanwege een wetswijziging) overgegaan naar de scholen. De 
scholen hebben hierbij als voorwaarde gesteld dat de 
buitenkozijnen, die toen in zeer slechte staat waren, door de 
gemeente zouden worden gerenoveerd. Dit omdat de gemeente 
toentertijd besloten heeft de opgebouwde 
onderhoudsvoorzieningen voor dit complex niet door te geven 
aan de scholen. De renovatie heeft plaatsgevonden in de periode 
2016-2018. Op 29 mei 2018 is het onderhoud, ook van de 
kozijnen, definitief overgedragen aan de scholen. Naast de 
garantie op de werkzaamheden door de aannemer, heeft de 
gemeente een garantie op de resterende delen van de kozijnen 
gegeven tot 10 oktober 2021 (zodat de scholen de tijd kregen 
voor het opbouwen van een voorziening). Uit de jaarlijkse 
schouw met de aannemer is gebleken dat de kozijnen niet overal 
in even goede staat zijn. Op 1 oktober 2021, vlak voor het 
aflopen van de gemeentelijke garantie, heeft VPCBO Ichthus de 
gemeente een brief gestuurd waarin zij aankondigt bouwkundig 
onderzoek te laten doen en de gemeente aansprakelijk te stellen 
voor de kosten voor dit onderzoek alsmede de herstelkosten van 
de kozijnen. Hiermee doet zij een beroep op de gemeentelijke 
garantie.  
 
1b. Juridisch gezien kan VPCBO Ichthus een beroep doen op 
de gemeentelijke garantie  
Juridisch is uitgezocht dat Ichthus (tot het einde van de 
garantietermijn) een beroep kon doen op de gemeentelijke 
garantie, waarbij de bewijslast om aan te tonen dat de schade in 
de garantieperiode is ontstaan, bij Ichthus ligt.  Daarbij moet wel 
opgemerkt worden dat Ichthus al sinds 2018 weet van de 
kwaliteit van de kozijnen en nooit eerder tot inroepen van de 
gemeentelijke garantie is overgegaan. Tot nu toe is daarom de 
claim niet gehonoreerd en in hoeverre deze claim terecht is zal 
t.z.t. nader moeten worden bezien, indien een verder vervolg 
wordt gegeven aan de aansprakelijkstelling  op basis van 
eventuele rapporten van/namens Ichthus die daarover uitsluitsel 



bieden. 
 
2. Risico aansprakelijkheid dient opgenomen te worden in de 
begroting  
Hoewel dus onzeker is of Ichthus terecht een beroep kan doen 
op de gemeentelijke garantie, ontstaat daardoor wel een risico. 
Door de jaarlijkse schouwen die (in aanwezigheid van de 
gemeente en de scholen) hebben plaatsgevonden sinds 2018 
weten we dat de kwaliteit van het hout in de kozijnen niet 
optimaal is en dat er houtrot is ontstaan op plekken in de kozijnen 
die buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer vallen. 
Omdat er nog geen rapportage van Ichthus is binnengekomen 
weten we niet wat de omvang van de schade zal zijn en daarmee 
wat de herstelkosten zullen bedragen, indien de claim terecht zou 
zijn en onder de garantie valt.  

   
   

Kanttekeningen In de onderwijswetgeving geldt het principe van financiële en 
materiële gelijkstelling. Dit stamt nog uit de tijd dat het openbaar 
onderwijs direct onder de gemeente viel: de wetgever wilde 
voorkomen dat het openbaar onderwijs werd bevoordeeld ten 
opzichte van het bijzonder onderwijs. De gelijkstelling betekent 
dat alles wat de gemeente aan 1 school(bestuur) toekent, ook 
toegekend moet worden aan andere scholen (schoolbesturen) 
indien er sprake is van een gelijksoortige situatie.  
 
In dit geval geldt voor de Tweemaster Holleblok (RK Onderwijs) 
en de 2e Montessorischool (Talent Primair) dat zij in een 
gelijksoortige situatie als de Parel zitten. Zij maken deel uit van 
hetzelfde complex en hebben dezelfde kozijnen en dezelfde 
garantievoorwaarden als de Parel. We weten dat Ichthus een 
afschrift van de brief die zij 1 oktober 2021 aan de gemeente 
hebben gestuurd, hebben gedeeld met de beide andere scholen. 
Van deze andere scholen is tot op heden geen bericht 
ontvangen. Het lijkt ons verstandig in de aansprakelijkheid op de 
gemeentelijke garantie wel rekening te houden met deze twee 
scholen.  

   
   

Alternatieven  

   
   

Financiën Omdat er geen complete inventarisatie bekend is van de staat 
van de kozijnen is het nu niet mogelijk een inschatting te maken 
van het benodigde bedrag indien de garantie terecht zou worden 
aangesproken. De begrotingsregels verplichten ons om bekende 
risico's op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting. Ons 
voorstel is voor dit dossier een PM Nadeel bedrag op te nemen, 
omdat redelijkerwijs op dit moment geen schatting mogelijk is van 
het benodigde bedrag.  

   
   

Participatie Ambtelijk is er goed overleg met Ichthus. Zoals zij ook in hun 



brief schrijven zijn zij niet voornemens een juridische procedure 
te starten. Zij willen vooral in gesprek blijven met de gemeente.  
  

   
   

Communicatie n.v.t.  

   
   

Uitvoering en evaluatie Na het collegebesluit zal bijgaande brief verzonden worden naar 
Ichthus. Tevens zal contact met hen worden opgenomen voor 
een ambtelijke afspraak.  

   
   

Geheimhouding  

   
   

Mede geadviseerd door Rudi van Zuiden - BAJZ 
Martine Koot- FIN 

   
   

Bijlagen 1. Brief Ichthus d.d. 1 oktober 2021 met 
aansprakelijkheidsstelling gemeente kozijnen de Parel 
2. Ambtelijk mailbericht met reactie op brief oktober 2021 
3. Brief Ichthus d.d. 15 maart 2022 met bezwaar tegen ambtelijk 
mailbericht 
4. Antwoordbrief gemeente op brief Ichthus 15 maart 2022 


