Motie 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 geconfronteerd worden met extra bouweisen vanuit de rijksoverheid in
het kader van duurzaamheid (BENG en ENG) vanaf 1 januari 2021 zonder dat hier
extra middelen tegenover staan;
De prijsontwikkelingen voor bouw ver boven de indexering van het Gemeentefonds
uitkomen en de VNG gemeenten al adviseerde –zonder financiële compensatie
vanuit het Rijk- het normbedrag fors te verhogen (2018: extra 40%, 2019: 6,63%,
2020: 6,08%);
Dat er geen resultaten zichtbaar zijn na aanleiding van de motie bekostiging
onderwijshuivesting van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Heerhugowaard,
Heemskerk, Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Beverwijk en Purmerend die ALV van de
VNG op 27 juni 2018 heeft 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.”;
Het door het Rijk met miljarden gevulde Investeringsfonds nog geen mogelijkheden
biedt voor investeringen in maatschappelijk duurzaam vastgoed.

Overwegend





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;
Dat kosten door klimaatakkoorden, routekaarten maatschappelijk vastgoed en de
noodzaak tot binnenklimaat-verbetering bij scholen hoog oplopen;
Dat –indien niet voorzien wordt in een passende (financiële) structurele oplossinghet voor gemeenten –op deze wijze- een onmogelijke opgave wordt zich te houden
aan een vastgesteld IHP (IHP wettelijk verplicht vanaf 2022) wanneer de kosten
voor onderwijshuisvesting een vergelijkbare stijging als afgelopen jaren kent.
Oftewel de compensatie in het gemeentefonds houdt geen tred met de in het
recente verleden en huidige (bouw)kostenstijgingen.

Draagt het VNG bestuur op met hoge prioriteit
Met het kabinet en parlement in gesprek te gaan over financiële maatregelen passend bij
de kostenontwikkelingen en de extra eisen die zij stellen aan gebouwen en verduurzaming
van de onderwijshuisvesting zodat gemeenten op een verantwoorde manier hier uitvoering
aan kunnen geven.
En gaat over op de orde van de dag

Ingediend door de gemeente Noordoostpolder op

