	
  
	
  
	
  
Concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG
door Roger Brull
Goedemorgen collega’s,
Vandaag, 9 mei 2018, publiceren de VNG, de PO-raad en de VO-raad het uitwerkingsvoorstel van de
commissie Nijpels. Dit voorstel wordt uiteindelijk een advies aan de minister. Deze snelle publicatie
doorkruist het proces dat in het overleg van 20-04 jl. met een twintigtal gemeenten (zie onder),
waaronder vele LVO leden, is afgesproken. Wij adviseren jullie te reageren naar de VNG.
In de loop van vorige week dinsdag/woensdag kregen wij signalen dat VNG/PO-/VO-raad de
uitwerking via hun sites op korte termijn zouden publiceren.
Samen met Hans Hoes ben ik afgelopen vrijdag spoorslags afgereisd naar Den Haag. Hans en ik
hebben bij de VNG met Frans Rutjes gesproken.
Hoewel de VNG eerst met haar partners moet overleggen, lijkt het erop dat er een extra informatie/consultatieronde komt. In ieder geval zal Frans Rutjes deelnemen aan het komende FMH overleg op
12 juni om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
In de lijn van de aanbevelingen van 20-04 hebben zowel Hans als ikzelf daarbij aangedrongen op
maximale transparantie over doelen en inzet van het voorstel.
Dit ook omdat er in het kader van vernieuwing en verduurzaming grote uitdagingen op de onderwijshuisvesting afkomen en gezamenlijkheid en vertrouwen tussen gemeenten en schoolbesturen
absoluut noodzakelijk zijn.
Los van diverse punten uit het voorstel waarop je ongetwijfeld via andere wegen betere resultaten
kunt bereiken, blijft er sprake van een compromis met uitruil.
Ik zelf ben over één element van dit voorstel, specifiek, niet erg optimistisch, want daarmee worden de
lasten voor de gemeente te eenzijdig verhoogd, zonder echte waarborgen voor inzet van de kant van
schoolbesturen. Dit voorstel gecombineerd met de wijze waarop het bestuur van de VNG de
vertegenwoordiging voor haar leden vormgeeft, baart de nodige zorgen.
Om die reden roepen wij jullie, vanuit de sectie FMH, dan ook op om het voorstel te lezen en
rechtstreeks naar de VNG (frans.rutjes@vng.nl) te reageren. Om het proces te kunnen blijven volgen
stel ik een cc op prijs. Daarbij kunnen dan ook vast vragen gesteld worden die op 12 juni besproken
kunnen worden in het FMH overleg.
Daarnaast vragen wij jullie om de mail en de nieuwsbrieven goed in de gaten te houden in de
komende tijd. Wij sluiten niet uit dat wij jullie adviseren je wethouder en college het advies te geven
om - als signaal - de één of de andere motie te steunen op het aankomende VNG congres in juni.

	
  
Vrijdag 20 april jl. heeft een twintigtal gemeenten overlegd in Bilthoven (gemeente De Bilt). Daar is
gesproken over:
• de verhoging van de normvergoeding van 40% zoals het bestuur van de VNG dit in de
publiciteit heeft gebracht en
• Input geleverd voor elementen die belangrijk zijn bij de uitwerking van het
huisvestingsvoorstel van VNG/PO-/VO-raad van najaar 2016.
De terugkoppeling daarvan met verslag en een (concept) reactie naar de VNG is doorkruist door de
snelle publicatie van het uitwerkingsvoorstel. We komen hier op korte termijn op terug.
Roger Brull, Voorzitter van de sectie FMH van de LVO, waarvan hij ook bestuurslid is.

