Even voorstellen: Geert Luiten
Ik ben Geert Luiten en getrouwd met Lydi. We wonen al pakweg 25 jaren in Ede en hebben 3
kinderen. Niels woont inmiddels zelfstandig en Sander en Jorien zijn onze thuiswonende
werkstudenten.
Enkele maanden terug heb ik gereageerd op een oproep van Gert voor belangstellenden/kandidaten
om het bestuur van de LVO aan te vullen: mijn algemene vraag om informatie resulteerde snel in
een uitnodiging de eerstvolgende vergadering bij te wonen en vervolgens in het verzoek om me
kandidaat te stellen voor het bestuur. In het AB van begin deze maand ben ik benoemd in het
bestuur.
Al meer dan 30 jaren ben ik betrokken bij onderwijs, onderwijshuisvesting en maatschappelijk
vastgoed. In eerste instantie bij een gemeente in de Achterhoek, vervolgens bij een
onderwijsadviesbureau en nadien bij enkele algemene (overheids)adviesbureaus en de afgelopen 2
jaren als beleidsadviseur onderwijs(huisvesting) en maatschappelijk vastgoed bij de gemeente
Leusden. Sinds eind 2013 ben ik ook nog tijdelijk aanvullend ingeschakeld in onze buurgemeente
Woudenberg voor enkele klussen onderwijshuisvesting.
Twee gemeenten redelijk in het centrum van Nederland, maar toch flink verschillend van karakter:
Leusden wordt de komende 10 jaren geconfronteerd met een leerlingenkrimp van pakweg 25%, met
de nodige impact op het totale voorzieningenniveau, terwijl Woudenberg nagenoeg stabiel blijft. In
beide gemeenten ben ik betrokken bij vervangende nieuwbouw van de nodige scholen met
aanvullende voorzieningen in MFC’s (Leusden) of uitbreiding en aanpassing door fusie en autonome
groei (Woudenberg). Het blijven boeiende en interessante processen die altijd weer anders lopen
dan waar je vanuit gaat. Misschien is dit ook wel de charme van ons vak.
Mijn belangrijkste triggers om me aan te melden voor het bestuurslidmaatschap:
 Door de (voorgenomen) steeds verder gaande doordecentralisatie van taken naar de
schoolbesturen dreigt het evenwicht tussen gemeentelijke onderwijshuisvesting /
maatschappelijk vastgoed en algemeen maatschappelijk belang langzamerhand te worden
verstoord, met de nodige gevolgen voor ons ambacht van gemeentelijk onderwijsadviseur.
Ik wil me voor het behoud van een redelijk en verantwoord evenwicht graag inzetten;
 Vanuit de Leusdense en Woudenbergse praktijk merk ik - hoewel de Staatssecretaris
voorzichtig toch wel wat aan het schuiven is - dat het investeringsverbod van schoolbesturen
in stenen in de praktijk voor zowel gemeente als ook voor de schoolbesturen steeds meer
gaat knellen. Vanuit heldere kaders moet partijen de mogelijkheid worden geboden voor
investerings-technische optimalisatie om gezamenlijk verantwoord vastgoed neer te zetten,
waarbij de nadruk ligt op het inhoudelijke proces. Dit laatste is immers het achterliggende
gezamenlijke belang. Ook hiervoor wil ik me graag samen met de LVO inzetten.
Ede, 16 juni 2014
Geert Luiten

