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Motie Onderwijshuisvesting ALV VNG

Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de in te dienen motie onderwijshuisvesting en deze voorleggen aan de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de VNG en de portefeuillehouder
Onderwijshuisvesting machtigen om in de strekking van de motie te kunnen handelen om zo
veel mogelijk draagvlak te kunnen creëren voor de motie
Inleiding
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van primair en voortgezet onderwijs.
Hiervoor krijgen gemeenten als onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds
middelen. Gemeenten zijn in het recente verleden geconfronteerd met forse stijgingen van de
normbedragen voor nieuwbouw (2019: +6,63%, 2019: +40% (aanvullend) en 2020: +6,08% en
worden geconfronteerd met extra bouweisen vanuit de rijksoverheid in het kader van duurzaamheid
(BENG en ENG) vanaf 1 januari 2021 zonder extra middelen.
Doelstelling
Kwalitatief hoogstaande huisvesting voor het primair - en voortgezet onderwijs in de gemeente
Noordoospolder.
Argumenten
1.1 Met de huidige middelen voor onderwijshuisvesting kunnen wij niet voldoen aan de extra
duunzaamheidsvereisten
Met de huidige normbedragen is het lastig, zo niet onmogelijk, om te voldoen aan de wettelijke eisen,
bij extra (kwaliteits)eisen is hier niet meer aan te voldoen.
1.2 De huidige normbedragen houden geen rekening met nieuwe ontwikkelingen
De huidige normbedragen houden geen rekening met onderwijskundige vernieuwing, zoals
voorzieningen voor Passend Onderwijs, Integrale Kindcentra en VO-Campussen.
1.3 De kosten van landelijke akkoorden lopen fors op
Door klimaatakkoorden, routekaarten maatschappelijk vastgoed en de hogere vereisten tot
binnenklimaat-verbetering bij scholen lopen de kosten veel hoger op dan de -uitblijvende- financiële
compensatie vanuit het Rijk via bijvoorbeeld het gemeentefonds.
Kanttekeningen
nvt
Planning/Uitvoering
Na vaststelling van de motie door de raad wordt deze aangeboden via de VNG-website aan alle
gemeenten in Nederland en voor stemming voorgelegd op de aankomende ALV van de VNG in 2020.
Bijlagen
1. Concept Motie Onderwijshuisvesting ALV VNG 2020
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2020, no. 20.0001037;
gelet op artikel 91 Wet Primair Onderwijs en artikel 76 Wet Voortgezet Onderwijs;
BESLUIT:

1.

In te stemmen met de in te dienen motie onderwijshuisvesting en deze voorleggen aan de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de VNG en de portefeuillehouder
Onderwijshuisvesting machtigen om in de strekking van de motie te kunnen handelen om
zo veel mogelijk draagvlak te kunnen creëren voor de motie.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 juni 2020.
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