
  

 

Motie bekostiging onderwijshuisvesting. 

 

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 14 december 2020. 

 

Constaterende 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%); 

● Op 27 juni 2018 de ALV van de VNG een motie 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.” 

● Er geen zichtbare resultaten zijn naar aanleiding van deze motie.  

● Op 23 september 2020 op de ALV van de VNG voor de tweede keer een motie over dit onderwerp is aangenomen, waardoor er momenteel onderzoek 

plaatsvindt naar de bekostiging van onderwijshuisvesting met oplevering maart 2021.  

● Op 3 november 2020 de VNG een brief uitstuurt met het bericht dat de norm nogmaals 9,6% wordt verhoogd zonder bekostiging uit het rijk.  

Overwegende dat;  

● Ook Valkenburg aan de Geul in het komende jaar al te maken krijgt met een verbouwing of vernieuwing van een schoolgebouw.  

● Valkenburg aan de Geul graag wil voldoen aan de (B)ENG-norm, maar de bekostiging hiervan zacht gezegd een uitdaging is. 

Draagt het college op: 

● Middels een brief aan de VNG met afschrift aan alle gemeenten in Nederland ook onze zorgen te uiten over de bekostiging van nieuwe onderwijshuisvesting 

en de  VNG op te roepen meer werk te maken van de uitvoering van de genoemde motie op de ALV van de VNG op 23 september jl.  

En gaat over tot de orde van de dag.  

Namens,  

PGP Hilde Baaij 

AB Niels Dauven 

VSP Jef Kleijnen 

VVD Bianca Rooding 

 

Bekostiging onderwijshuisvesting 


