Optiekaart incidenteel geld voor onderwijshuisvesting
Ontwerpen één nieuwe regeling

Aansluiten bij gemeentefonds

Ministeries voegen huidig en toekomstig incidenteel geld samen binnen één nog te ontwerpen regeling

Ministeries voegen huidig en toekomstig incidenteel geld toe aan de algemene uitkering van het gemeentefonds
Hoe sturen ministeries op inhoudelijke doelen voor het geld?
Ministeries stellen geen extra doelen ten opzichte van huidige wetten en beleidsafspraken.

Hoe sturen ministeries op inhoudelijke doelen voor het geld?

Sturing

Sturing

Ministeries stellen een beperkt aantal doelen waaraan het geld moet worden besteed, zoals onderwijs- of
gebouwkwaliteit, goed binnenklimaat en/of CO₂-reductie.

Hoe sturen ministeries op procedures rond de besteding van het geld?
Hoe kunnen ministeries sturen op procedures rond de besteding van het geld?

Ministeries stellen geen eisen aan procedures rond de besteding van het geld (aanvullend op eisen vanuit
het Gemeentefonds).

Ministeries stellen geen eisen aan procedures rond de besteding van het geld.
Ministeries stellen beperkte eisen aan procedures rond de besteding van het geld.

Wie ontvangt het geld en is verantwoordelijk voor het uitgeven ervan?
Gemeenten ontvangen het geld en zijn verantwoordelijk voor het uitgeven ervan.

Wie ontvangt het geld en is verantwoordelijk voor het uitgeven ervan?

Verdeling

Verdeling

Hoe verdelen ministeries het geld over gemeenten?

Hoe kunnen ministeries het geld over gemeenten verdelen?

Ministeries bepalen dit niet zelf, het geld wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel van het Gemeentefonds.

Welke termijn stellen ministeries voor uitgave van het geld door gemeenten?

Wat zijn voor
ministeries twee opties
om gemeenten en scholen
beter dan nu in staat te
stellen om incidenteel geld
voor onderwijshuisvesting
te benutten?

Ministeries stellen geen termijn voor uitgave van het geld door gemeenten.

Bestedingstermijn

Bestedingstermijn

Hoe leggen gemeenten verantwoording af over de besteding van het ontvangen geld?
Gemeenten leggen verantwoording af via de bestaande procedures op basis van het Besluit Begroting en
Verantwoording.

Verantwoording

Verantwoording

Ministeries voegen het geld toe aan het Gemeentefonds.

Financieringsroute

in opdracht van:

Ministeries gebruiken de verdeelsleutel van het Gemeentefonds.
Ministeries verdelen het geld gelijkelijk over alle gemeenten zodat alle hetzelfde (lage) bedrag krijgen.
Ministeries gebruiken één nieuw op te stellen verdeelsleutel voor incidenteel geld.

Welke termijn kunnen ministeries stellen voor uitgave van het geld door gemeenten?
Ministeries stellen geen termijn voor uitgave van het geld door gemeenten.
Ministeries stellen meerdere, elkaar opvolgende (en ruime) termijnen met 2050 als eindmoment.
Ministeries geven gemeenten een ruime termijn, zodat gemeenten het geld kunnen gebruiken voor bestaande plannen.

Hoe kunnen gemeenten verantwoording afleggen over de besteding van het ontvangen geld?
Ministeries vragen niet om aanvullende verantwoording, naast bestaande procedures op basis van het Besluit
Begroting en Verantwoording.
Ministeries vragen geen aanvullende verantwoording, maar monitoren gebouwprestaties zelf op basis
van openbare gegevens.
Ministeries vragen gemeenten om een lichte, aanvullende verantwoording over de besteding van het geld.

Via welke route kan het geld van ministeries naar gemeenten stromen?

Via welke route stroomt het geld van ministeries naar gemeenten?

Over deze kaart
Door een groot en structureel tekort aan geld voor onderwijshuisvesting zijn veel
schoolgebouwen verouderd. Ministeries stellen soms incidenteel geld beschikbaar
om gebouwen op specifieke onderdelen te verbeteren, zoals de SUVIS-regeling
voor ventilatie. Het nadeel van deze incidentele regelingen is dat ze bestaande
huisvestings- en investerinsplannen van gemeenten en schoolbesturen
doorkruisen en niet kosteneffectief zijn. Op initiatief van Bouwstenen voor
Sociaal en met ondersteuning van de ministeries van OCW en BZK, Bouwend
Nederland en Techniek Nederland hebben deze partijen samen met bestuurders

Gemeenten ontvangen het geld en zijn verantwoordelijk voor het uitgeven ervan.

Financieringsroute

en (financiële) experts van scholen, gemeenten, (bouw)bedrijven, PO-Raad,
VO-raad en VNG nagedacht over alternatieven voor de incidentele regelingen.
Het denkproces ging over opties die scholen en gemeenten in staat stellen om
bestaand en toekomstig incidenteel geld snel, integraal en programmatisch in te
zetten voor goede, gezonde en duurzame scholen.
De twee opties op deze kaart zijn het resultaat van dit denkproces. De voorkeur
van de deskundigen gaat uit naar de optie ‘Aansluiten bij Gemeentefonds’ omdat

Vanuit ministeries rechtstreeks naar gemeenten.
Vanuit ministeries naar een (nieuw) fonds en vanuit daar naar gemeenten.

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.
De kaart is gemaakt door De Argumentenfabriek op basis van drie
denksessies. We danken alle deelnemers voor hun constructieve inzet.
Meer informatie is te vinden via www.bouwstenen.nl/deltaplan-scholen.
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