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Per 1 januari 2005 zijn gemeenten niet
meer aanspreekbaar op voorzieningen op
het vlak van onderhoud en aanpassing
voor gebouwen van scholen in het
voortgezet onderwijs. Vóór die datum
konden schoolbesturen een beroep doen
op de gemeenten vóór een vergoeding van
kosten voor onderhoud en aanpassing aan
de buitenzijde en voor aanpassingen aan
de binnenzijde, voorzover de kosten een
eigen bijdrage van  270 euro per leerling te
boven gingen.

Met deze wetswijziging wordt een
verduidelijking van de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen
schoolbestuur en gemeente bereikt. De
‘oude’ regeling leidde in de praktijk tot
interpretatieproblemen over de vraag hoe
het zogenoemde binnen-buiten
onderscheid moest worden gehanteerd en
op welke wijze de eigen bijdrage moest
worden berekend. Ook leidde de vraag of
een voorziening noodzakelijk is tot veel
discussie op lokaal niveau of zelfs tot
beroepsprocedures. 

Voortaan zijn alle operationele taken rond
de instandhouding van een gebouw
geconcentreerd bij de school. Voor de
investeringsbeslissingen van meer
strategische aard, zoals nieuwbouw en
uitbreiding blijft de gemeente
verantwoordelijk en kan het schoolbestuur
nog steeds een aanvraag indienen.
Overigens blijft in de wet ook opgenomen
de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor
schades in geval van buitengewone
omstandigheden en constructiefouten.

De nieuwe wettelijke regeling leidt dan ook
niet tot een fundamentele stelselwijziging;
eerder kan men spreken van een
‘grenscorrectie’, die de taakverdeling
tussen gemeente en schoolbesturen wel
verduidelijkt en naar verwachting leidt tot
een efficiëntere inzet van middelen (geld en
tijd). De regeling zal ook een aantal nieuwe
vragen oproepen, zoals ten aanzien van de
afwikkeling van lopende aanvragen, de
positie van een schoolbestuur met een
relatief oud gebouwbestand of de effecten
op de toepassing van de
overschrijdingsregeling.

Het overgangsrecht dwingt gemeente en
schoolbesturen tot een nader overleg op
een aantal aspecten die verband houden
met de scheiding van
verantwoordelijkheden. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten en de
gezamenlijke besturenorganisaties willen
met dit schrijven een handreiking bieden,
zodat partijen dit overleg op constructieve
wijze kunnen voeren.

Welke onderwerpen komen in deze
brochure achtereenvolgens aan de orde?

1. Op de eerste plaats wordt uiteengezet
wat het perspectief is van de bekostiging
van het rijk naar de scholen. Deze
bekostigingsrelatie wordt als het ware
weer verbreed nu uit de
exploitatievergoeding of BSM
(bekostigingsstelsel materieel) de kosten
voor onderhoud en aanpassing zullen
moeten worden bestreden.

2. Waartoe verplicht het overgangsrecht
gemeente en schoolbestuur? Het
overgangsrecht schrijft voor dat
gemeente en schoolbesturen vaststellen
of sprake is van ‘achterstallig
onderhoud’, zowel op het moment van
de invoering van de wet, als op het
moment van buiten gebruikstelling.
Tevens wordt ingegaan op een
geschillenregeling en de gevolgen voor
de overschrijdingsregeling. 

3. De beperking van de verantwoordelijkheid
van de gemeente zal in de praktijk
mogelijk leiden tot een minder frequent
contact met de schoolbesturen voor het
vo. Dit dwingt partijen tot een heroriëntatie
op het overleg, waarbij de
investeringsbehoefte van de school veel
meer in een lange termijn perspectief zal
moeten worden bezien.
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De kosten voor aanpassingen en
onderhoud dienen voortaan te worden
bestreden uit de exploitatievergoeding, die
het ministerie van OCW aan de scholen
voor voortgezet onderwijs  beschikbaar
stelt. De scholen zullen in dit verband
worden gecompenseerd met een ophoging
van de  BSM-vergoeding. Daarvoor is
structureel een budget beschikbaar ter
hoogte van 34 miljoen. De wijze waarop dit
wordt toebedeeld, zal bekend worden
gemaakt bij ministeriële regeling, die naar
verwachting nog  in april 2005 zal
verschijnen. Daarnaast zal een incidentele
uitkering worden toegekend aan scholen
met een relatief oud schoolgebouw. De
betreffende regeling, waarvoor in 2005 tien
miljoen beschikbaar is, vormt op dit
moment nog onderwerp van overleg.

De vraag is vanzelfsprekend of  de scholen
met deze extra middelen in staat zullen zijn
om in de kosten voor aanpassingen en
buitenonderhoud te voorzien. De indruk is
dat de kosten vanwege aanpassingen als
gevolg van wettelijke voorschriften voor
veiligheid en gezondheid de afgelopen
jaren sterk zijn gestegen. De minister heeft
de Tweede Kamer toegezegd dat deze
kwestie in het kader van eerstvolgende
evaluatie van het vergoedingsstelsel in
2007 nader zal worden onderzocht. Een
dergelijk onderzoek zal dan in elk geval niet
meer worden gehinderd door
onduidelijkheid rond de vraag of en zo ja in
hoeverre de gemeenten in de kosten
dienen bij te dragen.

Daarnaast heeft de minister toegezegd dat
scholen, die vanwege noodzakelijke
investeringen in hun gebouwen in grote
financiële problemen komen te verkeren,
een beroep kunnen doen op de ‘bijzondere
omstandigheden’- regeling, als bedoeld in
art 89 van de WVO.
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schoolgebouwen te inventariseren. In de
verantwoordelijkheidsverdeling voor dit
‘onderhoud’ verandert er immers niets
door deze wetswijziging. De
overgangsbepaling betreft met name
aanpassingen aan de buitenzijde van
schoolgebouwen en – terreinen (inclusief
gymnastieklokalen) maar ook de
aanpassingen aan de binnenzijde van het
gebouw voorzover het drempelbedrag per
leerling is overschreden. Deze laatste
voorzieningen betreffen echter meestal
functionele aanpassingen die in dat geval
niet van invloed zijn op het ‘in een slechte
bouwkundige staat verkeren’ van een
onderwijsgebouw of – terrein.

b.  Aspecten bij de beoordeling van
“verwijtbaar nalaten”. 

De belangrijkste discussies zullen zich
ongetwijfeld voordoen bij het vaststellen of
geconstateerd achterstallig onderhoud is
ontstaan als gevolg van het ‘verwijtbaar
nalaten’ van noodzakelijk onderhoud. Uit
de beraadslagingen in de Tweede Kamer
volgt dat het hierbij gaat om de vaststelling
of het nalaten van noodzakelijk onderhoud
aan de gemeente kan worden verweten
(Handelingen Tweede Kamer, 29687, nr 26
pag. 1671). Het gaat dus niet om de vraag
of dit nalaten van noodzakelijk onderhoud
aan het schoolbestuur kan worden
verweten. Immers als er sprake is van
achterstallig onderhoud dat het
schoolbestuur kan worden verweten heeft
de gemeente de mogelijkheid (gehad) om
een voorziening (in dit geval een
aanpassing aan de buitenzijde) al dan niet
gedeeltelijk te weigeren op grond van
artikel 76k lid 2 WVO. 

Dit ‘de gemeente verwijtbaar nalaten’ zal in
het algemeen slechts in
uitzonderingssituaties aan de orde zijn. Het
is in ieder geval niet voldoende om vast te
stellen dat er sprake is van nalaten van
noodzakelijk onderhoud.

c. Uitgangspunten en
beoordelingsaspecten

Enerzijds heeft de gemeente een zorgplicht
ten aanzien van de onderwijshuisvesting in
haar gemeente, waaronder de VO-
huisvesting (artikel 76b WVO), anderzijds
heeft het bevoegd gezag (schoolbestuur)
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De wetswijziging (Wet van 23 december
2004, Staatsblad 713) omvat een aantal
bepalingen die voor het overgangsrecht
van belang zijn.

Op de eerste plaats is bepaald dat
voorzieningen, waarvoor een aanvraag is
ingediend vóór de inwerkingtreding van de
wet, enkel voor vergoeding in aanmerking
komen, indien deze op het
huisvestingsprogramma zijn geplaatst en
de gemeente inmiddels is gestart met
uitbetaling.
De wetgever heeft vervolgens gemeente en
schoolbestuur willen verplichten tot een
vergelijk te komen over de vraag of bij de
wetswijziging nog sprake is van
zogenoemd ‘verwijtbaar achterstallig
onderhoud’.  Deze vraag kan in de
toekomst aan de orde komen, op het
moment van buiten gebruikstelling van een
schoolgebouw. In een dergelijke situatie is
het schoolbestuur verplicht eventueel
achterstallig onderhoud aan de gemeente
te vergoeden. Het zou echter onredelijk zijn
dit van het bestuur te verlangen in het
geval het onderhoud al noodzakelijk was
vóór de wetswijziging en de betreffende
onderhoudsactiviteit volgens het oude
regime voor rekening van de gemeente
was gekomen. 

Het overgangsrecht kent daarom een
bepaling, die het gemeentebestuur
verplicht tot betaling van de kosten van
verwijtbaar nalatig onderhoud (art V a,
eerste lid): In het kader van de
overheveling van taak en budget voor
aanpassingen in de onderwijshuisvesting
zoals geregeld in artikel I, onderdelen A en
C, stellen burgemeester en wethouders en
het bevoegd gezag van de andere dan
gemeentelijke scholen gezamenlijk vast of
voorzieningen in een slechte bouwkundige
staat verkeren als gevolg van het
verwijtbaar nalaten van noodzakelijk
onderhoud. Indien dat het geval is, betaalt
het gemeentebestuur de daarmee
gemoeide kosten.

In de WVO zelf zijn in het artikel 76u, dat
de wijze van buitengebruikstelling van
schoolgebouwen regelt, twee nieuwe leden
ingevoegd:

1a. Bij toepassing van het eerste lid stellen
burgemeester en wethouders en het
bevoegd gezag van de desbetreffende
school gezamenlijk vast of
voorzieningen in een slechte
bouwkundige staat verkeren als gevolg
van het verwijtbaar nalaten van
noodzakelijk onderhoud. Indien dat het
geval is, vindt verrekening plaats van de
daarmee gemoeide kosten. 

1b. De gemeenteraad en het bevoegd
gezag van de andere dan gemeentelijke
scholen treffen gezamenlijk een
voorziening voor het beslechten van
geschillen die zich bij de toepassing
van lid 1a voordoen.

Beziet men deze artikelen in hun
onderlinge samenhang, dan wordt in feite
van de gemeente en het schoolbestuur
verlangd te komen tot een soort nulmeting
rond de vraag of sprake is van
‘verwijtbaar nalaten van noodzakelijk
onderhoud ‘ op het moment van invoering
van de wet, dus op 1 januari 2005. Het is
voor beide partijen van belang hierover tot
een vergelijk te komen, omdat daarmee
wordt voorkomen dat onduidelijkheid blijft
voortbestaan over de vraag voor wiens
rekening de kosten van achterstallig
onderhoud komen.

Handreiking overleg
In het navolgende wordt een handreiking
gedaan voor het tussen gemeente en
schoolbestuur te voeren overleg.

Bij de uitvoering van deze opdracht van de
wetgever aan gemeenten en bijzondere
schoolbesturen rijst een aantal vragen over
de interpretatie van dit artikel. Sommige
elementen spreken min of meer vanzelf.
Hieronder zal worden ingegaan op de
belangrijkste interpretatievraagstukken. 

a. Reikwijdte gezamenlijke vaststelling
verwijtbaar nalaten van noodzakelijk
onderhoud

Uit de formulering van de
overgangsbepaling (art V a) volgt dat de
opdracht zich beperkt tot aanpassingen in
de onderwijshuisvesting zoals verwoord in
artikel 76c WVO. Het is dus niet de
bedoeling om het gehele groot onderhoud
(dus ook aan de binnenzijde) van de
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een onderhoudsplicht inzake de onder haar
beheer vallende scholen (artikel 76q WVO).

De gemeente heeft en houdt een
toezichthoudende taak en kan het
schoolbestuur aanschrijven en dwingen tot
onderhoudswerkzaamheden, op grond van
onder meer eisen omtrent veiligheid en
bruikbaarheid. Schoolgebouwen vallen
onder de reikwijdte van het Bouwbesluit op
grond van artikel 2, eerste lid, van de
Woningwet (zie ook de artikelen 17 en 17a
van de Woningwet; schoolgebouwen vallen
onder ‘gebouwen die niet tot bewoning zijn
bestemd’, dit geldt zowel voor nog te
bouwen als voor bestaande gebouwen).
Daartegen ingebracht wordt de ‘reguliere
onderhoudsplicht’ van het bevoegd gezag
als (juridisch) eigenaar van het gebouw
(artikel 76q WVO). 

Advies
Wij adviseren gemaakte afspraken dan wel
vastgestelde plannen (onderhoudsplan,
IHP) inzake de onderwijshuisvesting als
uitgangspunt te nemen of, als dergelijke
afspraken of plannen niet bestaan, een
nulmeting te laten uitvoeren naar de staat
van onderhoud. Uit jurisprudentie rond
achterstallig onderhoud van gebouwen is
op te maken dat de onderbouwing door
middel van een bouwtechnisch rapport
verricht door een deskundige belangrijk is.
Uit het bouwtechnisch onderzoeksrapport
dient te blijken dat er grondig naar alles is
gekeken, waarna de bouwkundige een
oordeel geeft over de staat van onderhoud.
Deze bevindingen, aanbevelingen en
kosten worden in een overzichtelijk rapport
gezet dat vervolgens wordt gebruikt als
onderbouwing van het standpunt dat wel
of niet sprake is van achterstallig
onderhoud.

Om te beoordelen of er sprake is van
achterstallig onderhoud dat moet worden
verrekend, kunnen de volgende aspecten
nog een rol spelen:

Gepleegd onderhoud
Is er sprake van een (verder) goed
onderhouden gebouw, van
onderhoudsbeleid en degelijk beheer? Is er
een onderhoudsplan aanwezig?

Onderhoudsplan, IHP
Zijn er, in afwijking van de
modelverordening, in het verleden
eventueel andere methoden gehanteerd
om onderhoudsaanvragen af te handelen,

bijvoorbeeld in de vorm van een
Meerjarenonderhoudsplan, al dan niet als
onderdeel van een Integraal Huisvestings
Plan? Heeft de gemeente in het kader van
zo’n IHP een voorziening voor groot
onderhoud gecreëerd?

Gelijke behandeling
In de Kamerbehandeling is van de kant van
de minister nog opgemerkt dat in het geval
in een gemeente een drietal scholen is
gevestigd en twee daarvan volgens een
vastgesteld plan ten laste van de
gemeente zijn gerenoveerd, het in de rede
ligt om ook de laatste school nog voor een
bijdrage in de renovatielasten in
aanmerking te brengen

Doordecentralisatie
Is het onderhoud in het vo, al dan niet
gedeeltelijk, doorgedecentraliseerd? Zo ja,
zijn er daarbij afspraken gemaakt over
toekomstige wetswijzigingen of gewijzigde
omstandigheden?

Gevoerd overleg
Is in het overleg eerder achterstallig
onderhoud gesignaleerd, zijn er aanvragen
ingediend en zijn op deze aanvragen
besluiten genomen? Is het schoolbestuur
tegen deze besluiten in bezwaar (en
eventueel in beroep) gegaan? Heeft in geval
van beroep de administratieve rechter al
een onherroepelijke beslissing genomen?

Bekostigingsplafond
Is een eventueel bekostigingsplafond, al
dan niet specifiek voor aanpassingen in het
vo, gehanteerd?

Hergebruik van het schoolgebouw
Wanneer een andere school in het oude
gebouw trekt, is verrekening van
achterstallig onderhoud eerder op z’n
plaats. Bij sloop van het gebouw is de
grond voor verrekening in elk geval afwezig.

Ouderdom van het schoolgebouw
Schoolgebouwen hebben een beperkte
gebruiksduur. Ze worden in ongeveer 40
jaar afgeschreven. Misschien is afgesproken
om te stoppen met het onderhoud, omdat
het gebouw toch afgeschreven is en alleen
het meest noodzakelijke te laten doen?

Het valt buiten de reikwijdte van deze
handreiking om een oordeel uit te spreken
hoe alle bovenstaande aspecten moeten
worden meegewogen bij de vaststelling of
het nalaten van noodzakelijk onderhoud als

verwijtbaar kan worden aangemerkt. Er
kunnen in een specifieke casus nog allerlei
andere bijzondere omstandigheden een rol
spelen die van invloed zijn op deze
beoordeling. Daarnaast moet men de ogen
niet sluiten voor het feit dat de
belangentegenstelling tussen gemeente en
schoolbesturen bij het overleg over dit
overgangsartikel als het ware zit
ingebakken. 

Ook de minister leek zich van deze
belangentegenstelling al te goed bewust
door tijdens de Kamerbehandeling geen
uitspraak te willen doen over in welke
omstandigheden precies het nalaten van
noodzakelijk onderhoud de gemeente kan
worden verweten. Het overleg vraagt van
beide partijen dan ook een constructieve
opstelling. Daarbij zal als leidraad moeten
gelden dat schoolbestuur en gemeente
gezamenlijk de verantwoordelijkheid
dragen voor de onderwijshuisvesting, en
dat bij het overleg de redelijkheid en
billijkheid niet uit het oog mogen worden
verloren. 

Bij het treffen van een regeling voor het
‘verwijtbaar nalaten van achterstallig
onderhoud’  en de verrekening daarvan
dient ook procedureel de vraag te worden
beantwoord hoe achteraf de staat van het
onderhoud (vallend tot dat moment onder
de zorg van de gemeente) wordt
vastgesteld van het gebouw ten tijde van
de inwerkingtreding van de wetswijziging.
Dit is van belang voor het schoolbestuur,
zodat het achteraf niet kan worden
aangesproken op achterstallig onderhoud
veroorzaakt door de gemeente.

Geadviseerd wordt dan ook een akkoord
over de toepassing van het overgangsrecht
schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld
door de ondertekening van een verslag van
het gevoerde overleg of een besluitenlijst.

Geschillenregeling

Het is raadzaam dat partijen vastleggen op
welke wijze een eventueel geschil zal
worden behandeld. Zo wordt voorkomen
dat partijen op het moment dat zij een
conflict hebben, eerst nog moeten
afspreken hoe ze dit gaan beslechten.

Het overgangsrecht schrijft voor dat
partijen ‘een voorziening treffen voor het
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beslechten van geschillen’. Men kan
daarbij bijvoorbeeld kiezen voor een
bindend advies. Ook kan ervoor worden
gekozen de reguliere rechtsgang te
bewandelen. De gemeente dient in dat
laatste geval een voor beroep vatbare
beslissing te nemen, waarna het
schoolbestuur op basis van de Algemene
Wet Bestuursrecht een bezwaarschrift  kan
indienen. Daarna staat beroep open bij de
rechtbank. 
Bij bindend advies wordt een oordeel
gevraagd aan een commissie, meestal van
drie personen, waarbij  partijen elk een lid
aanwijzen en deze twee gezamenlijk een
derde, die als onafhankelijk voorzitter
fungeert.

De keuze zal afhankelijk zijn van de aard
van het geschil. Wanneer het geschil
uitsluitend betrekking heeft op de
bouwtechnische vraag of sprake is van
achterstallig onderhoud, zou men wellicht
beter kiezen voor het gezamenlijk inwinnen
van een advies bij een bouwtechnisch
bureau. Partijen committeren zich dan aan
de uitkomsten van het advies op basis van
een gezamenlijk geformuleerde opdracht.

Wanneer het geschil zich toespitst op de
vraag of het achterstallig onderhoud
verwijtbaar is of niet, ligt het meer voor de
hand juridische kennis bij de wijze van
geschillenbeslechting te betrekken. Dit kan
via het bindend advies door in de
samenstelling van de commissie een jurist te
betrekken. Ook kan zoals gezegd gekozen
worden voor de administratieve rechtsgang.

Openbaar VO: consequenties voor de
toepassing van de overschrijdingsregeling 

De overgangsregeling van artikel Va heeft
alleen betrekking op ‘andere dan
gemeentelijke scholen’. Dit betekent dat
het openbaar voortgezet onderwijs dat
door de gemeente in stand wordt
gehouden (integraal bestuur of obv een
artikel 83 Gemeentewet commissie) niet
onder de werking van dit artikel valt. 

Echter het kan natuurlijk ook in het
openbaar voortgezet onderwijs voorkomen
dat er sprake is van achterstallig
onderhoud, dat is ontstaan als gevolg van
dezelfde omstandigheden die het
overgangsartikel voor ogen had. Op grond
van het gelijkheidsbeginsel ligt het in zo’n

situatie voor de hand dat de gemeente,
tegelijk met het vaststellen van eventueel
achterstallig onderhoud bij niet door de
gemeente in stand gehouden scholen, een
regeling treft om ook de
onderhoudsachterstanden bij het openbaar
onderwijs op gelijke voet op te heffen.

Als de gemeente een dergelijke voorziening
treft moeten de uitgaven daarvoor
beschouwd worden als schoolbestuurlijke
exploitatiekosten. Dit heeft tot gevolg dat
ze meetellen bij de vaststelling van de
uitgaven en inkomsten ten behoeve van de
overschrijdingsregeling. Omdat de
Rijksoverheid geen extra middelen voor
deze uitgaven ter beschikking stelt  kan het
gevolg hiervan zijn dat de gemeente een
overschrijdingsuitkering moet betalen aan
de niet door de gemeente in stand
gehouden scholen voor voortgezet
onderwijs. Uit de
totstandkomingsgeschiedenis van het
overgangsartikel blijkt niet dat de wetgever
dit gevolg beoogd heeft. De VNG en de
besturenorganisaties stellen zich op het
standpunt dat deze consequentie van het
overgangsrecht onwenselijk is, omdat de
gemeente daardoor immers in zekere zin
tweemaal gelden beschikbaar moet stellen
voor hetzelfde doel. 

Om deze reden zijn zij van mening dat op
lokaal niveau schoolbesturen en gemeente
zich gezamenlijk zouden moeten inspannen
om te voorkomen dat de overgangsregeling
gevolgen heeft voor de hoogte van een
eventuele overschrijdingsuitkering.

De beide betrokken partijen hebben op
zich een wettelijk instrument om dit te
bewerkstelligen. In artikel 96i lid 9 van de
Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt
namelijk aan gemeenteraad en
schoolbesturen de mogelijkheid geboden
om gezamenlijk te besluiten dat  bepaalde
uitgaven ten behoeve van het openbaar
onderwijs buiten beschouwing worden
gelaten bij de vaststelling van de uitgaven
en inkomsten van het openbaar onderwijs.
Voor alle duidelijkheid zou daarbij moeten
worden vermeld dat het gaat om uitgaven
in het kader van het overgangsrecht in
verband met ‘achterstallig onderhoud’ per
1 januari 2005. Uitgaven voor ‘toekomstig
onderhoud’ aan scholen voor openbaar
onderwijs vallen voortaan volledig als
exploitatielasten binnen het bereik van de
wettelijke overschrijdingsregeling.

Omdat bij de uitvoering van het
overgangsartikel er sowieso al sprake is
van een gezamenlijk vast te stellen situatie
m.b.t. het achterstallig onderhoud is het
relatief eenvoudig om in dit
vaststellingsdocument ook een passage op
te nemen over het buiten beschouwing
laten van de uitgaven voor het openbaar
onderwijs bij de vaststelling van de
overschrijdingsregeling. Het ligt in dat
geval voor de hand om bij de uitvoering
van het overgangsartikel en het in kaart
brengen van achterstallig onderhoud ook
de onderhoudssituatie van de gebouwen
van het openbaar voortgezet onderwijs in
kaart te brengen.
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Bij het overleg zou tevens aan de orde
kunnen worden gesteld of de wetswijziging
gevolgen heeft voor de wijze waarop het
schoolbestuur en gemeente met elkaar
overleggen over de investeringsbehoeften
van de schoolgebouwen. 

Waar in het verleden als vanzelf met een
zekere regelmaat aanleiding bestond voor
overleg in verband met de ingediende
aanvragen en de plaatsing daarvan op het
jaarlijkse huisvestingsprogramma, dreigt
het contact tussen gemeente en school
veel meer een incidenteel karakter te gaan
vertonen, omdat de school voor vo maar in
een beperkt aantal gevallen voor een door
de gemeente bekostigde voorziening in
aanmerking zal kunnen komen. Het is
ondertussen wel van belang dat partijen
met elkaar de investeringsbehoefte blijven
verkennen. Een planmatige aanpak met
een perspectief op de (middel)lange termijn
zal daarbij uitgangspunt zijn. 
Zo zullen de ontwikkeling van het
onderwijsaanbod en de leerlingaantallen
onderwerp van bespreking blijven, omdat
dit van invloed kan zijn op de
huisvestingscapaciteit of de noodzaak van
verplaatsing. Ook doen partijen er goed
aan om de behoefte aan
vervangingsinvesteringen in kaart te
brengen. De gemeente kan immers worden
aangesproken op de bekostiging van
vervangende nieuwbouw en van een
bestuur kan in redelijkheid niet worden
verlangd dat het tot in lengte van jaren blijft
investeren in renovatie van het gebouw. 
Afspraken en oplossingen zullen in deze
afhankelijk zijn van lokaal maatwerk en van
partijen wordt meer dan onder het oude
wettelijke regime, dat voorzag in een
jaarlijkse aanvraag- en beoordelingscyclus,
gevraagd op creatieve en zakelijke wijze
hun overleg in te richten.

Den Haag, april 2005
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3 Tot slot: gewijzigde verhoudingen?

De besturenorganisaties:
BPCO, Concent, KBVO, VBS, VGS en
VOS/ABB

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Informatie: VOS/ABB, Gertjan van Midden,
0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl
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