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Op 2 november heeft het Commanderij College een brief gestuurd aan de
fractievoorzitters van de gemeenteraad. In deze brief wordt er extra informatie
aangeboden zodat de gemeenteraad een reactie kan geven op het voorstel waarin
het Commanderij College extra middelen vraagt voor een interne verbouwing.
In voorliggende memo wordt gereageerd op deze brief. De reactie is gesplitst in drie
onderdelen: wettelijke verplichting, financiële mogelijkheden en onderwijshuisvesting.
Wettelijke verplichting
Op basis van de verordening onderwijshuisvesting is de gemeente niet verplicht om
bij te dragen aan de verbouwing van het Commanderij College.
Het Commanderij College beschikt over de drie locaties (Sleutelbosch,
St. Josephstraat en Praktijkschool) over ruim voldoende oppervlakte. Deze is
gefinancierd door de gemeente en zoals het Commanderij College in haar brief stelt,
hebben zij zelf ook veel geïnvesteerd maar er is door de gemeente voor voldoende
oppervlakte gezorgd. Hoe de school deze oppervlakte inzet of de leerlingen verdeelt
over de locaties, is de keuze en verantwoordelijkheid van het schoolbestuur zelf.
Financiële mogelijkheden
De middelen voor onderwijshuisvesting die de gemeente ontvangt zitten in het
gemeentefonds. Dit fonds is vrij besteedbaar en gemeenten mogen het fonds dan
ook besteden naar eigen voorkeur. Het geld is niet gelabeld. Een deelbudget in het
gemeentefonds is niet bedoeld als kader voor hetzij minimale hetzij maximale
uitgaven, maar het dient alleen ter informatie.
Het ministerie van BZK geeft gezien het voorgaande geen informatie prijs over
fictieve budgetten. Daarom zijn ze zoveel mogelijk samengesteld uit subclusters,
zodat ze navolgbaar zijn. Een extern bureau rekent voor bijna alle gemeenten in
Nederland uit hoe de verdeling eruit ziet. In de memo die u eerder heeft ontvangen
(31-10-2016) is deze verdeling terug te vinden. De gemeente gaat uit dat het bureau
een correcte verdeling en bijbehorende cijfers heeft overlegd.
Er is overleg geweest met het Commanderij College om de verschillen te kunnen
verklaren. Het blijkt dat het Commanderij College een berekening vanaf 2003 heeft
gemaakt op basis van het stijgende aantal leerlingen ten opzichte van dat jaar om te
bepalen hoeveel geld de gemeente jaarlijks meer zou hebben gekregen. Dit omdat
ze zelf sinds 2003 een aantal verbouwingen hebben gedaan. Het gemeentefonds
wordt op een andere wijze berekend en niet door middel van het peiljaar 2003. Het is

een berekening op basis van verschillende maatstaven die landelijk worden bepaald
en die in de vorige memo zijn terug te lezen.
Onderwijshuisvesting
Belangrijkste is dat de gemeente Gemert-Bakel de afgelopen jaren naar behoefte
heeft geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. De bouw van diverse multifunctionele
accommodaties, Kindcentrum De Samenstroom maar ook de locaties van het
Commanderij College bewijzen dat.
Daardoor is er veel geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, meer dan nodig als alleen
de verordening onderwijshuisvesting gehanteerd zou worden. De gemeente is dan
ook rijkelijk bedeeld met onderwijsgebouwen in zowel het basis- als voortgezet
onderwijs. Dit komt ook overeen met de financiële informatie uit de memo. De
gemeente geeft € 189.953,- meer aan onderwijshuisvesting uit dan dat de gemeente
ontvangt. Wel klopt het dat er meer is geïnvesteerd in basisonderwijs dan in
voortgezet onderwijs als de fictieve berekening als richtinggevend wordt beschouwd.
Tot slot
Het is een keuze van de gemeenteraad om het Commanderij College middelen toe te
kennen. Er is geen wettelijke of financiële verplichting.

