
Opties: Route extra geld voor onderwijshuisvesting

Op initiatief van Bouwstenen en met ondersteuning van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en

de ministeries van OCW en BZK, hebben we met bestuurders en (financiële) experts van scholen,

gemeenten, (bouw)bedrijven, PO-Raad, VO-raad en VNG onder leiding van de Argumentenfabriek

onderzoek gedaan naar de vraag hoe op korte termijn (incidenteel) extra geld vanuit het rijk zo naar

het werkveld kan worden gebracht dat scholen snel kunnen worden aangepakt: integraal en

programmatisch en zonder wetswijziging en rompslomp.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van drie denksessies. Tijdens de eerste bijeenkomst op 6 april

2022 hebben we vooral gekeken welke opties denkbaar zijn. Bij de tweede bijeenkomst op 19 april

2022 hebben we meer ingezoomd op de financiële kant van de zaak. Dat leverde twee kansrijke

opties op. Tijdens de derde bijeenkomst op 10 mei 2022 hebben we gekeken naar de wenselijkheid,

uitvoerbaarheid en haalbaarheid van deze opties. Zie hier de impressies van de eerste, tweede en

derde bijeenkomst.

Het resultaat

De twee opties op de optiekaart zijn het resultaat van dit denkproces. De voorkeur van de

deskundigen gaat uit naar de optie ‘Aansluiten bij Gemeentefonds’ omdat deze het meest eenvoudig

is en snel te realiseren. Ook sluit deze optie aan bij bestaande wetten en beleidsafspraken en doet

deze recht aan de bestuurlijke verhoudingen. Bij de optie ‘Ontwerpen nieuwe regeling’ toont de kaart

keuzes die de ministeries nog moeten maken bij het uitdenken van de nieuwe regeling.

Bestaande wetten, beleidsafspraken, nieuwe Europese regels en de wens van samenleving en

bestuurders, bieden voldoende garantie dat het geld goed en zo snel mogelijk wordt besteed. De

inkomsten en uitgaven kunnen financieel worden ingeregeld en verantwoord in de gemeentelijke

jaarverslagen en begrotingen (BBV). Het resultaat en de voortgang kan daarmee ook op landelijk

niveau goed worden gemonitord.

Het onderzoek biedt opties om snel vaart te maken met de integrale opgave waar we voor staan bij

schoolgebouwen. Het biedt geen oplossing voor problemen in het stelsel, maar wel kans om al

werkende weg en op basis van nieuwe kennis en ervaring, het gesprek over het vervolg met elkaar

aan te gaan.
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https://bouwstenen.nl/impressie_sessie1_deltaplan_scholen
https://bouwstenen.nl/deltaplan-scholen/impressie_tweede_bijeenkomst_onderzoek_Argumentenfabriek
https://bouwstenen.nl/deltaplan-scholen/impressie_derde_bijeenkomst_onderzoek_Argumentenfabriek
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Betrokkenen bij het onderzoek

Bij het onderzoek zijn bestuurders en experts van de volgende organisaties betrokken geweest.

Onderzoekers

Chef Onderwijs De Argumentenfabriek

Kaartenmaker De Argumentenfabriek

Begeleidingscommissie (en financiers van het onderzoek)

Bouwend Nederland Belangenbehartiger

Programmamanager Energietransitie

Bouwstenen Directeur

Programmamaker

Ministerie van BZK Beleidsmedewerker klimaat en energietransitie gebouwde omgeving

Ministerie van OCW Programmamanager Primair Onderwijs

Techniek Nederland Adviseur

Programmamanager Energie en Klimaat

Deelnemers onderzoek

Almeerse Scholen Groep Concern Controller

Bouwend Nederland Programmamanager Energietransitie

Bouwstenen Programmamaker

Directeur

Delta Onderwijs Bestuursvoorzitter

Voorzitter Commissie Samenwerkingsagenda PO, VO, VNG

Gemeente Almere Afdelingsmanager Stadsbedrijf

Vastgoedeconoom

Gemeente Amstelveen Senior Adviseur Beheer en Vastgoed

Gemeente Amsterdam Regisseur Onderwijshuisvesting

Gemeente Utrecht Directeur Vastgoedorganisatie

Gemeente Velsen Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

HEVO Partner

Koninklijke BAM Groep Commercieel Manager

Martinuscollege Bestuurder / Algemeen Directeur

Bestuurslid VO-raad

Ministerie van BZK Beleidsmedewerker klimaat en energietransitie gebouwde omgeving

Coördinerend Beleidsmedewerker Energietransitie Utiliteitsbouw

Senior Adviseur Bestuur, democratie en financiën / Lid Com. BBV

Ministerie van OCW Financieel Adviseur

Programmamanager Primair Onderwijs

Beleidsadviseur

Ministerie van SZW Clustercoördinator

Onderwijsgroep Amersfoort Lid College van Bestuur

Lid Commissie Samenwerkingsagenda PO, VO, VNG

PO-Raad Beleidsadviseur Bekostiging en Financiën
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PO-Raad Beleidsadviseur School en Omgeving

RVO Adviseur Duurzame Gebouwde Omgeving

Stichting mijnplein Bestuursvoorzitter

Lid Commissie Samenwerkingsagenda PO, VO, VNG

Techniek Nederland Adviseur

VNG Beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd

VO-raad Senior Beleidsadviseur

De resultaten zijn gebaseerd op de conclusies uit drie constructieve groepsgesprekken en

vertegenwoordigen niet de opvattingen van de individuele deelnemers.
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