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Vanaf 1997 heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor de onderwijsaccommodaties voor het primair 
onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Om deze zorgplicht te kunnen vervullen, ontvangt de 
gemeente van het Rijk middelen via het gemeentefonds.  
 
Omdat onderwijshuisvesting een belangrijk maatschappelijk thema is en er aanzienlijke bedragen mee 
gemoeid zijn, heeft de Rekenkamer Maastricht onderzocht of de prestaties van het accommodatiebeleid 
behaald worden met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Met andere woorden: de rekenkamer wil 
inzicht krijgen in de doelmatigheid van het onderwijsaccommodatiebeleid op gemeentelijk niveau.  
 
Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt o.a.: 
De gemeente Maastricht geeft gemiddeld per jaar ca. € 1,5 mln. minder uit aan onderwijs dan zij (fictief) via 
het gemeentefonds ontvangt. 
De gemeente geeft per hoofd van de bevolking aanmerkelijk minder uit aan onderwijs (ca. 40%) dan enkele 
qua grootte vergelijkbare steden. Ook de uitgaven per leerling zijn aanmerkelijk lager (ca. 25%) in 
vergelijking met die steden.   
Doelmatigheid speelt bij de verdeling van de financiële middelen over de onderwijsinstellingen een zeer 
belangrijke rol. In de bekostigingssystematiek en het bekostigingsproces zijn prikkels ingebouwd die de 
doelmatigheid bevorderen. De gemeente heeft de kosten goed in de hand.  
De aanvraagprocedures voor onderhoud of uitbreiding kunnen, naar het oordeel van de schoolbesturen, met 
relatief eenvoudige procesingrepen, aanmerkelijk worden verkort.  

De Rekenkamer beveelt daarom aan: 
Ontwikkel een visie op de mogelijkheden van onderwijshuisvesting en betrek daarbij het kwaliteitsniveau van 
de accommodaties en realistische ramingen van leerlingenaantallen en de financiële doorwerking daarvan. 

 
Onderzoek welke de precieze oorzaken zijn van de verschillen in onderwijsuitgaven tussen een aantal met 
Maastricht vergelijkbare steden. Gebruik dit inzicht bij de formulering van het accommodatiebeleid.  
 
Onderzoek, samen met het onderwijsveld, de mogelijkheden om de aanvraag- en beoordelingsprocedures te 
bekorten.  
 
In zijn reactie op het rapport van de Rekenkamer schrijft het College in algemene zin van mening te zijn dat 
het rapport onderstreept dat het gevoerde onderwijshuisvestingsbeleid in Maastricht doelmatig is. Het 
College neemt twee van de drie aanbevelingen over (het College wil geen onderzoek doen naar de oorzaken 
van de lagere onderwijsuitgaven van Maastricht in vergelijking met enkele qua grootte vergelijkbare steden).  
  
Het volledige rapport is vanaf dinsdagmiddag 7.10.2008 beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl. 
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