
31 310 Wijziging van onder meer de Wet op het
voortgezet onderwijs ter modernisering,
vereenvoudiging en beperking van de wettelijke
regels over de voorzieningenplanning bij
scholen

Nr. 17 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN C.S.
TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15
Ontvangen 17 maart 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel P, artikel 72, tweede lid, onderdeel a, vervalt de
zinsnede «en gemeente of gemeenten».

II

In artikel I, onderdeel P, artikel 72, tweede lid, wordt na onderdeel a een
onderdeel ingevoegd, luidende: aa. wordt niet vastgesteld voordat over
een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg is gevoerd
met burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente of
gemeenten, overeenkomstig een procedure die daartoe is vastgesteld
door de samenwerkende bevoegde gezagsorganen en burgemeester en
wethouders van die gemeente of gemeenten, welke procedure een
voorziening voor het beslechten van geschillen bevat,.

III

In artikel I, onderdeel P, artikel 72, tweede lid, onderdeel c, onder 5°,
wordt de zinsnede «bedoeld in onderdeel a» vervangen door de zinsnede
«bedoeld in onderdelen a en aa» en wordt de zinsnede «het vervolgon-
derwijs en de arbeidsmarkt» vervangen door de zinsnede «het vervolgon-
derwijs, de arbeidsmarkt en de onderwijshuisvesting».

Toelichting

Dit amendement bepaalt dat het overleg dat met de gemeente moet
worden gevoerd over het concept van het regionaal plan onderwijs-
voorzieningen, op overeenstemming gericht dient te zijn. Burgemeester
en wethouders en de samenwerkende bevoegde gezagsorganen stellen
voor dit overleg een procedure vast. Indien tijdens het overleg een geschil
rijst waardoor geen overeenstemming kan worden bereikt, zullen partijen
dit geschil op door hen zelf te bepalen wijze dienen te beslechten. Met het
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oog daarop nemen zij in de procedure voor het op overeenstemming
gerichte overleg een voorziening op voor het beslechten van geschillen.

Op grond van het derde onderdeel wordt in het plan aangegeven wat de
visie van de deelnemers aan het overleg is op het bestaande en toekom-
stige onderwijsaanbod in relatie tot de onderwijshuisvesting.

Heijnen
Jan Jacob van Dijk
Slob
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