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Geachte voorzitters van de fracties van de gemeente Gemert-Bakel,
Na de bespreking van het agendapunt huisvesting Commanderij College waarin, naar mijn mening,
informatie ontbrak, ben ik zo vrij geweest deze extra informatie op te zoeken, teneinde u in de positie
te brengen om een reactie te kunnen geven op het voorstel van het College van B&W.
Er zijn twee punten die ik onder uw aandacht wil brengen, te weten de wijze van financiering van de
huisvesting door de overheid en de keuze van de gemeente voor de inzet ervan en de vierkante
meters van de havo/vwo-locatie.
De financiering van de huisvestingsmiddelen voor het voortgezet onderwijs vindt plaats op basis van
een aantal kengetallen en enkele vaste bedragen en vormt een onderdeel van het zgn.
gemeentefonds. Zo krijgt een gemeente voor een school voor voortgezet onderwijs (alsook voor
basisscholen en andere onderwijsvoorzieningen) een basisbedrag. Vervolgens wordt jaarlijks het
bedrag aangevuld in de vorm van vaste bedragen per leerling die de school bezoekt en per soort
opleiding dat de leerling volgt. Hierdoor ontvangt de gemeente van de overheid tot op de euro
doorberekent de middelen om haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het realiseren van
goede huisvesting. Het klopt dat de gemeente vervolgens met deze gelabelde inkomsten andere
keuzes kan maken. Maar het lijkt me niet juist om de indruk te wekken dat de middelen niet direct
gerelateerd zijn aan onderwijshuisvesting. Integendeel.
Inmiddels heeft de overheid, na overleg met het VNG en de sectorraden, een andere visie ontwikkeld
en besloten om de gemeenten te vragen de middelen door te decentraliseren naar de scholen. Dit is
echter nog niet verplicht. Zoals eerder opgemerkt is, zijn er besprekingen geweest tussen gemeente
en Commanderij College en wilde de gemeente uiteindelijk deze doordecentralisatie niet doorvoeren.
De zin in de adviesnota dat “de gemeente wettelijk niet verplicht is bij de dragen aan een interne
verbouwing” heeft ons zeer verrast. Als wij waren overgegaan tot een verzoek om uitbreiding van de
locatie als gevolg van de stijgende leerlingenaantallen en de extra middelen die de gemeente hiervoor
ontvangt, dan was de aanvraag minimaal 3 maal duurder uitgevallen. Om die reden hebben wij, na
contact met de gemeente, voorgesteld om naar zgn. ‘slimme, goedkopere oplossingen’ te kijken. En
we vonden oplossingen door verhuizing en herinrichting die aanzienlijk goedkoper waren. Dit omdat
ook wij er weinig voor voelen om zaken duurder te maken als het ook goedkoper kan. Dan is het
teleurstellend wanneer zo’n keuze tot deze opstelling van de gemeente leidt.
Of de gemeente bekend is met de meicirculaire van het gemeentefonds 2016 is mij niet bekend, maar
wij hebben onze berekening, dat de gemeente in ieder geval in de periode 2008-2015 695.032,- extra
heeft ontvangen als gevolg van de groei van de school, op deze openbare circulaire gebaseerd. De
extra bedragen vanaf 2002 (toen is de laatste locatie van het Commanderij College – nieuwbouw
Josephstraat- gerealiseerd) tot 2008 zijn hierin niet meegenomen, maar de groei van de school is in
die periode ook significant: van 1.986 leerlingen in 2003 naar 2.229 leerlingen in 2008. Dat is een
verhoging van 12 %.
Wij ontvingen een verzoek van de gemeente om de bron van onze berekening te geven, omdat de
gemeente op andere getallen uitkwam. Deze bron hebben wij uiteraard inmiddels doorgegeven. Naar

ik begrepen heb rekent de gemeente op een andere wijze. Misschien heeft de gemeente de middelen
voor het voortgezet speciaal onderwijs (dat is onze locatie Praktijkschool) niet meegenomen?
Zoals ook opgemerkt in mijn brief van 21 april 2016 heeft de school zelf op drie plekken in de school
een uitbreiding gerealiseerd. Als ik deze drie uitbreidingen optel dan heeft het Commanderij College
zelf, dus op eigen kosten, 1874 mtr2 extra aangebouwd. Dat is meer dan één hele basisschool.
Tot slot nog een algemene opmerking. De gemeente kiest ervoor om de inkomsten van de huisvesting
voor primair en voortgezet onderwijs, op basis van haar afwijkende fictieve berekening, want met
lagere getallen, bij elkaar op te tellen om vervolgens te concluderen dat de gemeente meer geld
uitgeeft dan er binnenkomt. Natuurlijk zijn we bijzonder blij dat deze gemeente ook investeert in
goede voorzieningen voor het primair onderwijs. Maar dat het voorgezet onderwijs dient als
medefinancier ervan bevreemd ons zeer.
Ik hoop dat u met deze informatie kunt komen tot een voor ons positieve reactie.
Met vriendelijke groet,

Carla Grootjen
Bestuurder Commanderij College

