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Onderwerp 
Onderwijshuisvesting Almere   

     
  
  
  
Geachte heer De Vries, 
  
De Raad heeft via uw tussenkomst  kennis genomen van het verzoek vanuit de Tweede Kamer 
om op korte termijn te adviseren over de kosten van onderwijshuisvesting in Almere. 
  
Op dit moment vindt er een evaluatie plaats over de knelpunten bij de verdeling van de 
middelen onderwijshuisvesting in het Gemeentefonds. Op grond daarvan zullen conclusies 
worden getrokken over de verdeling van de onderwijshuisvestingsmiddelen in het 
Gemeentefonds. In dit evaluatietraject zal ook de problematiek van Almere als groeigemeente 
aan de orde komen. De resultaten daarvan zullen eind dit jaar bekend zijn. 
In algemene zin hecht de Raad eraan verdeelproblemen zoveel mogelijk langs algemeen 
geldende normen en in samenhang op te lossen en niet op voorhand te vluchten in specifieke 
maatregelen voor afzonderlijke gemeenten. Dat laat onverlet, zoals hij in zijn advies over 
onderwijshuisvesting in groeigemeenten reeds aangaf, dat er redenen kunnen zijn in 
bijzondere gevallen over te gaan tot een specifieke compensatie[1]. 
Het onderwijshuisvestingsprobleem van Almere is niet van incidentele aard, het betreft 
veeleer een probleem met een meerjarig karakter. De situatie van de onderwijshuisvesting in 
Almere acht de Raad niet zodanig acuut dat een onverwijlde beslissing absoluut noodzakelijk 
is. De gemeente wordt niet onevenredig zwaar getroffen door uitstel van een eventuele 
compensatie. Nog afgezien daarvan is het voor de Raad nu niet mogelijk een adequaat oordeel 
te geven over de meeste geëigende oplossing voor Almere. 
  
De Raad adviseert derhalve eerst de evaluatie onderwijshuisvesting af te ronden. Voor zover 
nog noodzakelijk dringt hij erop aan daarbij expliciet de situatie van Almere en soortgelijke 
gemeenten te betrekken. Aan de hand van de evaluatie zal moeten worden beoordeeld 



welke maatregelen mogelijk c.q. noodzakelijk zijn om de geconstateerde knelpunten op te 
lossen. Op grond van deze maatregelen kan worden bepaald of en in welke mate daarmee 
voldoende aan de problemen van Almere tegemoet wordt gekomen. Voor zover dat niet het 
geval mocht blijken te zijn, hetgeen gelet op de uitzonderlijke situatie van Almere niet 
uitgesloten moet worden geacht, kan de conclusie zijn dat in deze uitzonderlijke situatie 
specifieke compensatie buiten het gemeentefonds voor één of enkele gemeente (waaronder 
Almere) geboden is. Tevens kan dan bezien worden welke vorm van compensatie, alle 
relevante omstandigheden in ogenschouw nemend, het meest passend is. Op deze wijze is 
een evenwichtige en goed onderbouwde oordeelsvorming het best gewaarborgd. 
  
  
De Raad voor de financiële verhoudingen, 
  
  
  
  
Mw.. A. van den Berg, voorzitter 
  
  
  
  
M.P.H. van Haeften, secretaris 
  
  
  
  
  
  

  
 

 
[1] Onderwijs groeigemeenten, advies van 24 november 1999, Rfv/55806-005  
 


