
De Rekenkamer van Maastricht 
presenteerde in oktober vorig jaar 
in opdracht van de gemeenteraad 
een onderzoek naar de doelmatig-
heid van het accommodatiebeleid. 
Het onderzoek, dat zich uitstrekte 
van het jaar 200� tot en met een 
deel van 2008, legde de nadruk 
op de inkomsten en uitgaven voor 
onderwijshuisvesting. De uitkomst 
was dat Maastricht gemiddeld 1,5 
miljoen euro per jaar minder uit-
geeft dan deze gemeente aan niet-
geoormerkte inkomsten uit het 
Gemeentefonds ontvangt.
Een uitschieter was het jaar 2006, 
toen dit verschil ten nadele van het 
onderwijs ruim 1,8 miljoen euro 
bedroeg. 
De Rekenkamer constateerde 
bovendien dat Maastricht met bijna 
1�0 euro per inwoner ongeveer 
de helft uitgeeft aan onderwijs-
huisvesting ten opzichte van het 
Nederlandse gemiddelde. Ook als 
de uitgaven worden afgezet tegen 
die van de gemeenten Den Bosch, 
Dordrecht en Haarlemmermeer, 
die van vergelijkbare omvang zijn, 
blijkt dat de Limburgse hoofdstad 
per inwoner relatief weinig aan 
onderwijs besteedt. 
Een van de conclusies van de 
Rekenkamer is dat ‘doelmatigheid 
bij de verdeling van de financiële 
middelen voor huisvesting over 
de onderwijsinstellingen’ bij de 
gemeente Maastricht een zeer 
belangrijke rol speelt. Anders 
geformuleerd: ‘De gemeente heeft 
de kosten goed in de hand, in die 
zin dat de gemeentelijke begroting 
op dit terrein niet wordt overschre-
den.’

De onderwijsuitgaven in veel gemeenten liggen onder het fictieve budget uit het Ge-

meentefonds. Een voorbeeld is de gemeente Maastricht, die jaarlijks gemiddeld ander-

half miljoen euro minder aan onderwijs uitgeeft dan er aan (niet-geoormerkt) geld bin-

nenkomt. Bovenschools manager Rob Beaumont van de Stichting jong Leren vertelt wat 

hij hiervan merkt. Ook vindt hij dat gemeenten veel transparanter moeten worden over 

hun onderwijsbudgetten.

Gemeenten moeten transparant zijn over  onderwijsbudgetten
Maastricht houdt jaarlijks 1,5 miljoen euro over

 

22 over onderwijs

Rob Beaumont: 
‘Waar gaat dat geld dan heen?’
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Kijk voor het rapport van de Rekenkamer en de reactie van 
de gemeente Maastricht op www.rekenkamermaastricht.nl 
(publicaties).
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Verkenning 
onderwijsuitgaven 

VOS/ABB heeft een verkenning gemaakt van de 
gemeentelijke onderwijsuitgaven in relatie tot de niet-
geoormerkte inkomsten uit het Gemeentefonds. Voor 
deze verkenning, van de gemeente Aa en Hunze tot 
en met Zwolle, werd gebruikgemaakt van de meest 
recente jaarrekeningen op de gemeentelijke websites. 
“Het eerste wat ons opviel”, zegt verenigingssecreta-
ris Ritske van der Veen, “was dat de jaarrekeningen 
van veel gemeenten helemaal niet via het internet te 
vinden waren. En als dat wel het geval was, bleek dat 
er vaak geen specificatie voor onderwijshuisvesting 
was. In het kader van de governance-gedachte zou je 
mogen verwachten dat alle gemeenten via hun web-

sites duidelijk maken 
wat de inkomsten en 
uitgaven zijn, maar dat 
blijkt in de praktijk dus 
niet het geval.” 
Van de in totaal 44� 
gemeenten kon op 
basis van de gegevens 
op internet slechts in 
7� gevallen worden 
bepaald hoe de baten 
zich verhielden ten 
opzichte van de lasten.
Verder viel het op 

dat bij de gemeenten die wel hun jaarrekening en 
een specificatie voor onderwijshuisvesting op internet 
beschikbaar hadden, de uitgaven in de meeste gevallen 
lager waren dan de fictieve inkomsten. De voorlopig 
geconstateerde verschillen lopen uiteen van enkele 
tienduizenden tot miljoenen euro’s. Van de 7� gemeen-
ten die voldoende informatie op hun website hadden 
staan, bleken op basis van de verkenning in 48 gevallen 
de inkomsten hoger dan de uitgaven. 
Omdat het op dit moment nog slechts om een verken-
ning gaat met voorlopige resultaten, worden de cij-
fers nog niet gepubliceerd. “Maar alles wijst erop dat 
er in veel gemeenten onvoldoende aandacht is voor 
onderwijshuisvesting. VOS/ABB zal dit bij de betrokken 
instanties aan de orde stellen, want goed onderwijs is 
gebaat bij goede gebouwen. Wij gaan hier dus zeker 
mee verder, en hopen er op korte termijn meer over 
te kunnen publiceren”, aldus verenigingssecretaris Van 
der Veen.

‘Vaak meer 
inkomsten 
voor 
onderwijs 
dan 
uitgaven’

Geen gouden kranen
Rob Beaumont is bovenschools manager van de bij VOS/ABB 
aangesloten Stichting jong Leren, met in totaal 15 scholen 
voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in 
Maastricht en vier omliggende gemeenten. Hij onderschrijft 
de conclusie van de Rekenkamer in die zin dat hij voor zijn 
scholen ‘niet zit te wachten op gouden kranen’. Maar tege-
lijkertijd benadrukt hij dat hij wel ‘goede scholen voor goed 
onderwijs’ wil. Het doelmatige beleid van de gemeente 
Maastricht botst hier soms mee, zegt Beaumont. 
Een voorbeeld is een praktische aanpassing aan openbare 
basisschool De Perroen. Daar zat de wc op een lastig toegan-
kelijke plaats in een buitenberging. De gemeente weigerde 
mee te betalen aan het weghalen van dat toilet en het tege-
lijkertijd beter toegankelijk maken van de berging met een 
garagedeur. Het argument was dat dit strikt genomen niet 
tot de taken van de gemeente behoorde. 
“Wat wij wilden was in mijn ogen geen luxe maar een prak-
tische aanpassing voor een beter gebouw. Dit was voor mij 
echt een voorbeeld van het feit dat de gemeente Maastricht 
het minimum als de norm ziet. De rotte kozijnen van obs De 
Perroen nam de gemeente uiteraard wel voor haar rekening. 
Ik noem dit een sober beleid.”
Die soberheid heeft volgens Beaumont ook tot gevolg dat 
het moeilijk is om bij nieuwbouw te kiezen voor duurzaam-
heid en flexibiliteit. “Het is duidelijk dat dat extra geld kost, 
maar dat verdien je weer terug. Als je op basis van het princi-
pe cradle to cradle een duurzaam gebouw neerzet dat ener-
giezuinig is en een gezond binnenklimaat heeft, dan vertaalt 
zich dat in een efficiëntere exploitatie. Het is voor ons ook 
heel belangrijk om flexibel te bouwen, want wij hebben in 
Zuid-Limburg door de negatieve demografische ontwikke-
lingen in het hele onderwijs te maken met sterk krimpende 
leerlingenaantallen. Het is dan belangrijk om bijvoorbeeld 
een schoolgebouw neer te zetten dat na verloop van tijd een 
andere bestemming kan krijgen. Maar dat past allemaal niet 
in de huidige verordening. Dan denk ik dat je als gemeente 
wel met de tijd mee moet gaan. Bovendien, het geld is er, 
want elk jaar blijft er kennelijk 1,5 miljoen euro over!”

Erg veel mist
Beaumont stoort zich ook aan het gebrek aan transparantie 
binnen de gemeente. “Er is erg veel mist, veel onhelderheid. 
Ik heb een aantal jaren geleden geprobeerd om in de boeken 
te duiken, maar dat werd me door anderen van te voren al 
ten stelligste afgeraden. De gemeentelijke begrotingsstukken 
zijn echt onleesbaar, het werd me volstrekt niet duidelijk waar 
het geld naartoe ging. Het is toch niet meer van deze tijd dat 
gemeenten vaag kunnen blijven over hun onderwijsuitga-
ven! Wij als schoolbestuur moeten – en dat vind ik helemaal 
terecht-  verantwoording afleggen over wat wij met elke euro 
aan gemeenschapsgeld hebben gedaan, dus dan mogen we 
dat ook van de gemeenten verwachten. Waar gaat dat bedrag 
van 1,5 miljoen euro heen dat Maastricht elk jaar overhoudt? 
Niemand die het weet! Ik ga er maar van uit dat het aan 
goede dingen is besteed, of misschien is het nog ergens?”


