
 

Noordoostpolder vraagt VNG om meer geld te eisen bij het Rijk 
 

354 gemeenten in Nederland ontvingen half augustus een motie van de gemeente Noordoostpolder over 

de onderwijshuisvesting. De gemeente zal deze motie indienen op (digitale) ledenvergadering van de 

VNG. Het ‘dictum’ van de motie luidt:  

 

“Draagt het VNG-bestuur op met hoge prioriteit met het kabinet en parlement in gesprek te gaan over financiële 

maatregelen passend bij de kostenontwikkelingen en de extra eisen die zij stellen aan gebouwen en 

verduurzaming van de onderwijshuisvesting zodat gemeenten op een verantwoorde manier hier uitvoering aan 

kunnen geven”.  

 

Het bestuur van de LVO roept zijn leden op om de eigen vertegenwoordiger(s) te adviseren deze motie 

te steunen.  

 

Het bestuur plaatst ook een kanttekening  

In mei van dit jaar nam het bestuur van de VNG het advies over van het Landelijk expertiseteam 

onderwijshuisvesting. Op basis van dit advies legt de VNG een claim bij het Rijk van € 21 miljard voor de 

komende 30 jaar. Het advies voor het Landelijk expertiseteam is tegelijkertijd maatgevend voor de 

uitvoerende organisatie van de VNG.  

 

De motie van de gemeente Noordoostpolder lijkt slechts een oproep tot een besluit dat het bestuur van 

de VNG al heeft genomen. De vraag is dus wat de motie toevoegt en of Noordoostpolder niet het risico 

loopt dat de motie wordt ontraden.  

 

Wethouder Wijnants is in een artikel in Binnenlands Bestuur heel concreet over de urgentie. Hierin 

spreekt Wijnants over het naar voren halen van € 10 miljard van de benodigde € 21 miljard extra voor 

kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de onderwijshuisvesting.  

 

Als lid van het voormalige Expertiseteam onderwijshuisvesting zou ik aan de conclusie van de motie 

willen toevoegen dat het gesprek tussen bestuur van de VNG en het Rijk tot een substantieel resultaat 

moet leiden. De door Wijnants genoemde € 10 mld. is dan een mooie eerste aanzet. Immers, een 

totaalinvestering van € 21 miljard betekent € 700 miljoen extra investering ieder jaar opnieuw. 

Gedurende 30 jaar.  

 

Ter vergelijking: de totale inkomsten voor Onderwijshuisvesting in de Algemene Uitkering van het 

Gemeentefonds belopen structureel € 1,3 miljard per jaar.  

 

Advies LVO-bestuur  

Naast steun voor de motie adviseert het LVO-bestuur om het dictum zodanig aan te passen dat 

waardering wordt uitgesproken voor het werk van het Expertieteam en het besluit van de VNG op 7 mei, 

maar dat de VNG een substantieel resultaat moet behalen in het gesprek met het Rijk. Alleen dan kunnen 

gemeenten zich verplichten tot de gewenste resultaten voor de onderwijsgebouwen uit de routekaart 

Maatschappelijk Vastgoed. 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/sneller-(en-meer)-geld-nodig-voor.14102691.lynkx


 

Voor gemeenten is het daarbij zaak dat de totale uitkering in het Gemeentefonds daadwerkelijk 

toeneemt. De toevoeging voor het domein Onderwijshuisvesting mag niet ten koste gaan van andere 

domeinen, zoals jeugdzorg en omgevingswet.  

 

Namens het LVO-bestuur,  

Roger Brull, voorzitter 


