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Historie

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en
voortgezet onderwijs. Gemeenten dragen (o.a.) de kosten van nieuwbouw en
uitbreiding, daarvoor ontvangen zij geld via het gemeentefonds. Dit geld wordt
verdeeld via een gemeentelijke verordening. Schoolbesturen ontvangen rechtreeks
van het Rijk de middelen voor onderhoud en exploitatie. Deze
taakverdeling vraagt om samenwerking en afstemming van exploitatie en
investeringen.
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In de huidige VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een
indexeringssystematiek vastgelegd waarmee de normbedragen die de gemeenten
toekennen, jaarlijks worden verhoogd. Deze systematiek is ongewijzigd sinds 1997
en blijft sinds 2009 achter bij de feitelijke prijsontwikkeling waardoor diverse
gemeenten en schoolbesturen hebben aangegeven dat de huidige VNGnormbedragen leiden tot mislukte aanbestedingen waarbij achteraf alsnog een
aanvullend krediet moet worden toegekend.
Daarom heeft de VNG in 2018 besloten de normbedragen in de modelverordening
eenmalig te verhogen met 40%, zodat de VNG-norm is teruggebracht op het
basisniveau om te bouwen (‘niveau bouwbesluit’). Naast deze eenmalige correctie
worden de normbedragen elk jaar geïndexeerd, in 2018 en 2019 respectievelijk met
8% en 6%.
Belangrijkste
Het advies aan de raad is om in te stemmen met de voorgestelde wijziging zodat de
beslis/normbedragen weer in de pas gaan lopen met de daadwerkelijk bouwkosten.
bespreekpunten
Financiële consequenties:
Op dit moment is er in Hengelo alleen sprake van nieuwbouw voor het VSO. De
aanpassing van de normvergoeding heeft een verhoging van het krediet van
€ 1.970.793 tot gevolg. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze verhoging zijn
meegenomen in de kadernota 2020-2023 (20-FP-4.3). Inclusief sloop- en plankosten
en het vervallen van een huurlocatie, bedragen de extra lasten
€ 30.000 per jaar.
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De raad wordt geadviseerd dit agendapunt als D- stuk te behandelen en in te
stemmen met de aanpassing van de normbedragen via een wijziging van de
bijlage IV.
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