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In de raadsvergadering van 3 maart 1998 heeft u onder meer ingestemd met een actieve rol en
ondersteuning van de gemeente in de totstandkoming van een Leerpark als concentratiegebied
voor het be roepsond erwijs in Dordrech t.
Als eerste aanzet daartoe werd tevens besloten om akkoord te gaan met de huisvesting van het
Stedelijk Dalton Lyceum in het gebouw Maria Montessorilaan 7, dat eigendom is van de Stichting
Regionaal Opleidingen Centrum Zuid Holland Zuid (ROC ZHZ), hierna te noemen het Da Vinci
College.
Het g ebo uw M aria M onte ssorila an 7 zou, na ee n inm idde ls gere alisee rde v erbo uwin g wa arvo or in
dezelfde raadsvergadering gelden werden gevoteerd, door het Stedelijk Dalton Lyceum eerst een
aantal jaren w orden geh uurd en da arna word en aang ekocht.
Blijkens zijn brief van 21 sep tember 19 99 heeft he t bestuur van het Da Vinc i College de w ens te
kennen gegeven nu reeds de grond en o pstallen Maria M ontessorilaan 7 a an de gem eente te
verkopen.
Hoewel de begroting daartoe om administratieve redenen dient te worden gewijzigd met het
aan koo pbe drag dat st aat v erm eld in het b ij de stu kke n ter in zage gele gde ontw erp-c omp tabiliteitsbesluit, kan de verwerving van het genoemde schoolgebouw en terrein geschieden binnen de
reeds bestaande financiële kaders en binnen de door u bij besluit d.d. 3 maart 1998 gecreëerde
financiële ruimte voor de ontwikkeling van het Leerpark.
Een en ander levert voor de gemeente derhalve geen extra budgettaire lasten op.
Met de inwerkingtreding van de Wet decentralisatie onderwijshuisvesting per 1 januari 1997
draagt de gemeenteraad ten behoeve van de openbare en de bijzondere scholen zorg voor de
huisvestingsvoorzieningen op het grondgebied van de gemeente.
Evenals dat reeds het geval was bij de basisscholen, strekt deze verantwoordelijkheid zich sinds
genoemde datum ook uit over de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs waarvan de
gemee nte (als bekostige r van de huisve stingsvoorziening en) het eco nomisch c laimrecht hee ft,
artikel 76b van de Wet op het voortgezet onderw ijs.
De gemeente verschaft op zijn beurt weer het juridische eigendomsrecht aan het bevoegd gezag
van de school op grond van artikel 76n van genoemde wet, tenzij anders wordt overeengekomen.
Het op deze wijze ter beschikking stellen van grond en opstallen Maria Montessorilaan 7 voor de
huisvesting van (een deel van) het Stedelijk Dalton Lyceum spoort derhalve met de huidige
wetgeving voortgeze t onderwijs.
Omd at dit ook past binn en de v oorgen omen ontwik kelingen van he t Leerpa rk en ge en extra
finan ciële gevo lgen hee ft, he bbe n wij t ege n de aan koo p van de gr ond en op stalle n Ma ria
Montessorilaan 7 geen bezwaren en stellen wij u voor daartoe te besluiten overeenkomstig het
bijgaande o ntwerp-be sluit.
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Met het passeren van een daartoe strekkende notariële akte wordt derhalve de gemeente de
eco nom ische eige naa r van het o nde rhav ige o bjec t en w ordt a an h et be stuu r van het S tede lijk
Dalton Lyc eum de juridische eigendo m verscha ft.
De commissie onderwijs en welzijn en de commissie financiën en grotestedenbeleid kunnen zich
met dit voorstel verenigen.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de se creta ris
de burgemeester

H.K.W . Bekke rs

- ontwerp -

J. Noorland

Gemeentebestuur
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De Raa d van de g emeen te Dordrech t;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 1999,
n r. 19 9 9/ 49 1 8/ W EL /O & W ;
gelet op de artikelen 76b en 76n van de We t op het voortgezet onderw ijs;

b e s l u i t :

a. aan te kopen van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Zuid-Holland Zuid het Da Vinci
College te Dordrecht, de grond en opstallen van het in de gemeente Dordrecht gelegen perceel
Maria Montessorilaan 7;
b. van de onder a. genoemde grond en opstallen met ingang van 1 januari 2000 de juridische
eigendom te verschaffen aan het be voegd g ezag van het Stedelijk Da lton Lyceum te
Dordrech t.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 december 1999.
de se creta ris

de voorzitter

