Motie Bekostiging Onderwijshuisvesting
De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bijeen in 2020,
Constaterend dat


Gemeenten een wettelijke zorgplicht hebben voor de huisvesting van primair en voortgezet
onderwijs;
 In 2014 de gemeenten zijn geconfronteerd met de uitname van een aanzienlijk bedrag uit de
AUGF voor onderwijshuisvesting (motie Buma). Dit heeft tot gevolg gehad dat er vanwege het
verbod op investering in nieuwbouw PO € 256 mln. verloren is gegaan. Deze uitname is tot op
heden nog niet hersteld;
 Gemeenten per 1 januari 2021 opnieuw geconfronteerd worden met extra bouweisen vanuit
de rijksoverheid (in het kader van duurzaamheid). en daar opnieuw geen extra middelen
tegenover staan.
 De prijsontwikkelingen voor bouw, mede door opeenvolgende aanscherpingen van het
Bouwbesluit, ver boven de indexering van het Gemeentefonds uitkomen en de VNG
gemeenten daarom al adviseerde –zonder financiële compensatie vanuit het Rijk- het
normbedrag fors te verhogen (2018: eenmalig extra 40% en jaarlijkse indexering 2019 6,63%,
2020 6,08% om deze in lijn te brengen met de werkelijke kosten;
 De motie bekostiging onderwijshuisvesting van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug,
Heerhugowaard, Heemskerk, Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Beverwijk en Purmerend door de
ALV van de VNG op 27 juni 2018 is aangenomen met de volgende tekst: “Draagt het bestuur
van de VNG op: In gesprek te gaan met het Rijk en de onderwijsorganisaties over een
substantiële verhoging van de bekostiging voor onderwijshuisvesting waarmee het mogelijk
wordt om te voorzien in schoolgebouwen die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en aan
de komende eisen op het gebied van duurzaamheid.”;
 Dit heeft geresulteerd in een Advies Expertiseteam Onderwijshuisvestiging dd. 3 april 2020,
dat luidt als volgt:
o In gesprek gaan met het Rijk over de stijgende kosten obv de uitwerking en uitvoering
van het Klimaatakkoord;
o Uitdragen dat zonder extra middelen klimaat en/of kwaliteitsdoelstelling in
onderwijshuisvesting niet voor rekening van gemeenten kan komen;
o Aansluiten bij de Routekaart PO/VO met een claim van 20,96 miljard over 30 jaar;
o Voldoende middelen op te laten nemen op investeringsagenda bij kabinetsformatie;
o Neerwaartse bijstelling ambities na te streven indien geen geld beschikbaar komt.
Overwegend dat


Gemeenten bij investeringen in onderwijshuisvesting geconfronteerd worden met steeds
hogere kosten maar het subcluster onderwijshuisvesting van het gemeentefonds op dit
onderdeel achterblijft;
 De huidige normbedragen geen rekening houden met onderwijskundige vernieuwing, zoals
bv. voorzieningen voor/investeringen in Passend Onderwijs, Integrale Kindcentra en
Campussen;
 Ophoging van normbedragen niet heeft geleid tot meer bijdrage van het Rijk;
 Dat kosten door klimaatakkoorden, routekaarten maatschappelijk vastgoed en de noodzaak
tot binnenklimaat-verbetering bij scholen hoog oplopen;
 Indien niet voorzien wordt in een passende (financiële) structurele oplossing het voor
gemeenten een onmogelijke opgave wordt bindende afspraken met schoolbesturen te maken
in een IHP (IHP wettelijk verplicht vanaf 2022) wanneer de kosten voor onderwijshuisvesting
een vergelijkbare stijging als afgelopen jaren kent, bij een toch al tekortschietend budget.
Draagt het VNG bestuur op




Hoge prioriteit te geven aan de lobby voor de benodigde financiële middelen om te kunnen
voldoen aan wettelijke eisen, verbetering van het binnenmilieu en verduurzaming van
onderwijsgebouwen.
Hiertoe in gesprek te gaan met kabinet en parlement met als inzet een toezegging voor het
beschikbaar stellen van deze financiële middelen.
Er voor te waken dat deze noodzakelijke extra financiering niet ten koste gaat van andere
onderdelen van de algemene uitkering.

En gaat over tot de orde van de dag
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