
Op 1 januari worden scholen
zelf verantwoordelijk voor de
buitenkant van hun gebouwen.
Althans, dat is wat de minister
van Onderwijs wil. Maar de 
behandeling van het wetsvoor-
stel hierover staat nog niet 
gepland. Laat staan dat de uit-
komst in het parlement al vast
ligt. Desondanks adviseert de
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten haar leden alvast
om bij het opstellen van de 
begroting dit najaar rekening
te houden met de plannen van
de minister.

Veel willen gemeenten nog niet kwijt
over hun plannen met bezuinigingen
op onderwijs. Aan de hand van door
ambtenaren aangeleverde lijstjes zijn
colleges van B en W nu nog in de weer
om met een gezamenlijk standpunt
naar de gemeenteraad te gaan. De
heer Sneep van de afdeling onderwijs
in de gemeente Woerden verwoordt
de stand zoals die in veel gemeenten
geldt. ‘Ter voorbereiding voor 2005
hebben we lijstjes gemaakt met bezui-
nigingen waarop ook onderwijs staat.
Of die voorstellen door het college
worden overgenomen, weet ik nog
niet.’ Hij ontkent dat de post ‘onder-
houd aan de buitenkant van scholen’
op dat lijstje zal blijven staan. ‘Is daar
in Den Haag dan al over beslist?’

Sparen
Het parlement heeft inderdaad nog
niet ingestemd met de overdracht 
van dit deel van de huisvesting van
gemeenten naar de scholen zelf. 
De aansporing van de VNG dit al op 
te nemen in de begroting is dus wat
voorbarig. Maar het is niet het enige

heikele punt bij de huisvesting. 
Grootste bezwaar van de schoolbestu-
ren richt zich tegen het ontbreken van
een overgangsregeling. In het wets-
voorstel dat de minister naar de
Kamer heeft gestuurd, komt zo’n rege-
ling niet voor. Dit betekent dat scho-
len vanaf 1 januari 2005 zelf meteen
verantwoordelijk zijn voor de staat
waarin de schoolgebouwen verkeren.
Organisaties van schoolbesturen,

waaronder de VOS/ABB hebben er bij
de minister op aangedrongen om aan-
vragen die dit jaar nog bij gemeenten
zijn ingediend, ook na 2005 door die
gemeenten te laten uitvoeren.

Filosofie daarachter is dat gemeenten,
sinds ze in 1997 verantwoordelijk 
werden voor de onderwijshuisvesting,
hebben kunnen sparen voor het
onderhoud. Ze kregen hiervoor im-
mers via een verdeelsleutel extra geld

uit het Gemeente-
fonds. Gemeenten
die hebben getreu-
zeld met het opknap-
pen van schoolge-
bouwen worden nu
in feite financieel be-
loond. Daarentegen
kunnen schoolbe-
sturen worden ge-
confronteerd met

achterstallig onderhoud dat direct
dient te worden aangepakt, terwijl
daar nog op geen enkele manier een
spaarpotje voor is gevormd.

Lokale afspraken
In deze gedachtegang wil Minister 
Van der Hoeven niet mee gaan. Ze

vindt het onredelijk van gemeenten te
eisen de buitenkant van schoolgebou-
wen nog te onderhouden terwijl daar-
voor geen geld meer in het Gemeente-
fonds zit. Ook een overgangsregeling
vanuit het ministerie zelf, ziet de 
minister niet als een te bewandelen
weg. Het ministerie weet volgens de
minister niet hoe oud schoolgebouwen
zijn en weet ook niet hoe groot gebou-
wen zijn. Een onderzoek zou nodig

zijn om daar achter te komen, en dat
vindt ze te duur. Als enige oplossing
ziet de minister dat er lokaal afspra-
ken gemaakt kunnen worden. Een 
garantie dat die afspraak er ook komt
is er alleen niet.

Huisvestingsmonitor
De huisvestingsmonitor van het mi-
nisterie laat over de bereidheid van
gemeenten om te investeren in onder-
houd van schoolgebouwen een wisse-
lend beeld zien. Uit de cijfers van 2002
bleek dat gemeenten minder hadden
uitgegeven dan ze in totaal kregen.
Grote gemeenten staken hierbij in 
positieve zin af; zij gaven zelfs meer
uit dan ze uit het Gemeentefonds ont-
vingen. Kleine gemeenten vormen 
de keerzijde hiervan; zij gaven juist
minder uit.

Met de overheveling van het onder-
houdsbudget van de gemeenten naar
schoolbesturen is ruim 24 miljoen
euro gemoeid. Van het Gemeente-
fonds zal dit naar de begroting van 
het ministerie van Onderwijs ver-
huizen. Voor 2005 komt daar een-
malig een bedrag van vier miljoen
euro bij. Met ingang van 2006 ligt 
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het bedrag structureel op ruim 34 mil-
joen euro.

Eigenlijk zijn er problemen sinds 
gemeenten in 1997 verantwoordelijk
werden voor het onderhoud van de
scholen. Schoolbesturen in het pri-
mair onderwijs en het voortgezet
onderwijs konden met gemeenten 
afpreken dat zij direct zelf over 
het onderhoudsbudget konden 

beschikken. Nog niet de helft van de
gemeenten bleek bereid een derge-
lijke afspraak met schoolbesturen 
te maken. Voor schoolbesturen bleef
het vervolgens onduidelijk bij wie 
ze tegen een afwijzing van de ge-
meente in beroep konden gaan. 
Wanneer het wetsvoorstel wordt aan-
genomen, hebben schoolbesturen 
gemeenten op dit punt niet meer
nodig.

Vernieuwingsgelden
Dat geldt wel voor het
geld dat gemeenten heb-
ben gekregen voor onder-
wijskundige vernieuwing.
Maar ook dit blijkt niet
soepel te verlopen. Sinds
begin 2002 krijgen ge-
meenten van het Rijk vijf-
enveertig miljoen euro
extra gestort in het 
Gemeentefonds om
onderwijskundige ver-
nieuwing via aanpassing
van schoolgebouwen ook
mogelijk te maken. Het
gaat dan om zaken als
extra werkplekken voor
docenten, leerlinggebon-
den financiering en infor-
matie- en communicatie-
technologie. Gemeenten
hadden toegezegd boven-
op de bijdrage van het
Rijk zelf nog bijna zeven-
tig miljoen gulden uit
eigen middelen in te zet-
ten. De vernieuwing zou
het eerst worden inge-
voerd in het basisonder-
wijs. En daarvoor is het
nodig dat de verordening
op dat punt wordt aan-
gepast. Dit jaar zou het
voortgezet onderwijs aan
de beurt komen. Naar
aanleiding van klachten
van scholen, lieten de or-
ganisatie van schoolbe-
sturen een onderzoek uit-
voeren of gemeenten de
verordening wel hebben
aangepast en het geld
daarmee kan worden be-
steed. Eén jaar na de in-
voering van de regeling
bleek slechts éénderde
van de gemeenten het
geld ook te besteden
waarvoor het is bedoeld.
Twintig procent doet dat

niet en van de overige veertig procent
is onduidelijk wat er met het geld 
gebeurt. Ook nu weer blijken grote 
gemeenten met zestig procent het 
actiefst met het besteden van de 
vernieuwingsgelden. Middelgrote 
gemeenten blijven daar tien procent
bij achter. Kleinere gemeenten zijn
met dertig procent hekkensluiter.
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