
Rapport enquête 

Aan : Bestuur LVO 
Van : Sectie FMH (Gert Plomp) 
Datum : 30 november 2012 
Onderwerp : Doordecentralisatie buitenonderhoud 
 
 
 
Inleiding 
Met ingang van 2014 wordt de zorg voor het buitenonderhoud overgeheveld van de gemeente naar 
de schoolbesturen. Het bestuur van de LVO heeft zijn zorg uitgesproken over de effecten die dit zal 
hebben op de positie van de adviseur onderwijshuisvesting. De sectie FMH heeft dit onderwerp in 
haar bijeenkomst van 23 november jl. besproken. 
 
Enquête 
In de aanloop naar de bijeenkomst heeft een groepje uit de sectie dit onderwerp voorbereid. Er is 
een enquête opgesteld die naar de leden van de e-mailkring is verzonden. Ook is de enquête verzon-
den naar leden die zich volgens de bel actie bezig houden met onderwijshuisvesting. De enquête 
betond uit drie open vragen: 
1. Hoe is in jouw gemeente de onderwijshuisvesting geregeld 
2. Wat gebeurt er met de desbetreffende mensen als het buitenonderhoud wordt gedecentrali-

seerd 
3. Hoe zie je de rol van FMH in de toekomst. 

 
Resultaten 
Er zijn in totaal 26 reacties binnengekomen. Uitgaande van de ca. 45 verstuurde enquêtes is dit een 
respons van bijna 60%. De antwoorden op de eerste vraag zijn zeer divers en afhankelijk van de taak-
invulling en de gemeentegrootte. Maar ook al zijn gemeentes even groot, dan nog zijn er verschillen. 
 
De meerderheid van de gemeenten ziet geen probleem bij het wegvallen van het buitenonderhoud. 
In de regel is er meer werk dan formatie en taken die blijven liggen, worden opgepakt. Een aantal 
collega’s ziet nieuwe perspectieven. In een enkel geval vindt door (natuurlijke) afvloeiing verminde-
ring van formatie plaats. 
 
Opvallend is dat gemeenten zich niet realiseren dat het wegvallen van het buitenonderhoud ook 
inhoudt dat er korting plaatsvindt op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In de wandel-
gangen wordt gesproken over een bedrag van ca. € 150 mln. Dit bedrag zal bovenop de korting van € 
256 mln komen (Motie Van Haersma Buma). Daarnaast wil een aantal gemeenten toezicht blijven 
houden op het onderhoud. Een aantal gemeenten heeft afspraken met schoolbesturen over de uit-
voering van het onderhoud. 
 
Veel leden zien wel een vermindering van onderwerpen maar desondanks wel een taak voor de sec-
tie. Die zal zich vooral richten op het adviseren over nieuwbouw, uitbreiding e.d. in de vorm van 
vraagbaak / adviseur. De onderwijshuisvesting zal bij veel gemeenten onderdeel worden van het 
accommodatiebeleid of het vastgoed. Een andere taak voor de sectie zal zijn het onderhouden van 
contacten met VNG, OCW, PO en VO Raad en Ruimte OK. Nieuwe taken waarop de LVO / sectie zich 
zou moeten richten is duurzaam bouwen, krimp, financiering en bekostiging en kindcentra / CJG / 
jeugdzorg / kinderopvang en passend onderwijs. 
 
 
 



Formatieve consequenties 
Er is gesuggereerd dat het rijk ervan uitgaat dat met de doordecentralisatie 700 fte bij de gemeenten 
vrijkomt. De waarde die aan deze fte’s hangt, wil het rijk eveneens korten op de algemene uitkering. 
Door de sectie is een berekening gemaakt die ver onder de berekening van het rijk ligt. Deze bereke-
ning is in de bijgevoegde presentatie opgenomen. De VNG heeft OCW gevraagd haar bij deze discus-
sie te betrekken. OCW wijst hiervoor echter naar BiZa vice versa. Vandaar dat het niet aan te bevelen 
is deze cijfers op dit moment naar buiten te brengen. De VNG heeft hierin voor de gemeenten het 
primaat en er is goed contact tussen VNG en FMH. 
 
Aanbevelingen 
Wijs VNG op mogelijke onderschatting door gemeenten van de consequenties van doordecentralisa-
tie (invulling andere taken terwijl groot bedrag wegvloeit) 
Geef nieuwe invulling aan FMH door klankbordfunctie en wijziging naar richting accommodatiebe-
leid, duurzaam bouwen, krimp, financiering en bekostiging en kindercentra / CJG / jeugdzorg / kin-
deropvang en passend onderwijs 
Neem het schema voor de formatie onderhoud van FMH over als maximale invulling 


