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Bijlage ‘Voorziening haalbaarheidsonderzoek’ 
 
I  Aanduiding van de voorziening 
Onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot het realiseren van één van de volgende voorzieningen 
huisvesting onderwijs: 

a. nieuwbouw, en 
b. vervangende nieuwbouw. 

 
II   Datum indienen aanvraag 
1. De aanvraag voor het bekostigen van deze voorziening moet jaarlijks worden ingediend voor 1 februari van 

het jaar waarin het programma voorzieningen huisvesting onderwijs voor het daaropvolgende jaar wordt 
vastgesteld.  

2. Aanvragen die na de in het eerste lid genoemde datum worden ingediend worden door het college niet in 
behandeling genomen. 

 
III   Periode waarvoor de voorziening wordt toegekend 
De voorziening wordt toegekend voor het kalenderjaar waarop het vastgestelde programma voorzieningen 
huisvesting onderwijs van toepassing is. 
 
IV   Criteria voor het vaststellen van een voorziening 
Aanspraak op deze voorziening ontstaat op het moment dat het voornemen bestaat te komen tot het realiseren 
van een uitbreidingsgebied of een herstructurering van een wijk, waarbij onderzoek moet uitwijzen of één van 
de onder I genoemde voorzieningen moet worden gerealiseerd. Het onderzoek moet uitwijzen: 

a. dat een voorziening noodzakelijk is; 
b. de omvang van deze voorziening, mogelijk in relatie met het realiseren van een multifunctionele 
 accommodatie, en 
c. de locatie van de voorziening in relatie met herschikking van de schoolgebouwen respectievelijk 
 met herstructurering van een wijk. 

 
V   Wijze waarop de voorziening wordt toegekend 
1. De omvang van voorziening wordt door het college berekend in relatie met het ontwikkelen van: 

a. een meerjarenperspectief voor de omvang en spreiding van de voorzieningen huisvesting 
 onderwijs, en 
b. een projectplan in relatie met de herstructurering van een wijk. 

2. De voorziening wordt beschikbaar gesteld aan of het schoolbestuur tenzij het college besluit de opdracht te 
verstrekken voor het haalbaarheidsonderzoek. 

 
VI   Subsidieplafond 
De kosten maken onderdeel uit van de totale kosten van de planontwikkeling en worden per afzonderlijk krediet 
beschikbaar geteld. Er geldt geen bekostigingsplafond. 
 
VII  Verantwoording 
Na het afronden van de werkzaamheden wordt door het bevoegd gezag of het college inzicht gegeven in de 
gemaakte kosten. Daarbij wordt vermeld of tot de kosten ook behoren de kosten van het maken van een 
(schets)ontwerp voor de te realiseren accommodatie. Wordt besloten het project te realiseren conform het in 
het projectplan opgenomen (schets)ontwerp, dan worden de kosten van het maken van het (schets)ontwerp in 
mindering gebracht op investeringsbedrag dat voor het realiseren van deze voorziening is opgenomen op het 
programma voorzieningen huisvesting onderwijs. 
 
Toelichting 
In de situatie dat een nieuwbouwwijk wordt gerealiseerd, of er een herstructurering van een wijk plaatsvindt 
wordt over het algemeen eerst een onderzoek ingesteld met de volgende vragen: 
- wat is de omvang van de (nieuwbouw)wijk 
- welk soort woningen worden er gerealiseerd 
- is op basis van deze verwachting een basisschool in de (nieuwbouw)wijk noodzakelijk 
- wat moet de capaciteit van het schoolgebouw worden 
- moeten er meerdere functies in het gebouw komen en zo ja, welke 
- welke richting komt in aanmerking voor het realiseren van deze voorziening 
- et cetera. 
Dit betekent dat er in principe een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt naar de noodzaak en omvang van de 
voorzieningen in het gebied, zonder dat er zekerheid bestaat of er een voorziening moet worden gerealiseerd. 
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De conclusie op basis van het onderzoek kan zijn dat er geen voorziening wordt gerealiseerd, of dat er een 
voorziening wordt gerealiseerd. Is de conclusie dat er een voorziening wordt gerealiseerd dan kan het 
betreffende bevoegd gezag een aanvraag indienen voor het bekostigen van de voorziening.  
 
De kosten van het haalbaarheidsonderzoek komen volledig voor rekening van de gemeente, tenzij er gedurende 
het onderzoek kosten zijn gemaakt die een relatie hebben met de ontwikkeling van het bouwplan. Zijn het 
aanwijsbare kosten, dan worden deze kosten betrokken bij het beschikbaar stellen van het investeringsbedrag 
op het moment dat de voorziening op het programma is opgenomen. Dit bedrag wordt dan in mindering 
gebracht op het bedrag dat het bevoegd gezag ontvangt voor het realiseren van de investering. Deze kosten 
zijn in principe vergelijkbaar met het voorbereidingskrediet, waarvan sprake is in artikel 3 van de ‘verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs’.  
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Bijlage ‘Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs’ 
 
I   Criteria schoolbestuur dat in aanmerking komt voor een voorziening 
Het bevoegd gezag van een school of nevenvestiging voor: 

a. basisonderwijs of speciaal basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair 
 onderwijs, en 
b. speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, 

dat juridisch eigenaar is van een school voor basisonderwijs, school voor speciaal basisonderwijs, speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs die zich bevindt op het grondgebied van de gemeente en 
juridisch eigenaar is van lokaal bewegingsonderwijs dat zich bevindt op het grondgebied van de 
gemeente. 

 
II   Aanduiding van de voorziening 
Onderscheid wordt gemaakt in de voorziening: 

a. aanpassing, bestaande uit:  
1°.  het maken van voldoende wasgelegenheid waar deze bij het lokaal bewegingsonderwijs 

ontbreekt en dit belemmerend werkt op het effectief gebruik, dan wel de mogelijkheden tot 
medegebruik, van het lokaal bewegingsonderwijs; 

2°.  wijzigingen bij ingebruikneming van een gebouw als het gebouw anders niet geschikt is voor het 
primair onderwijs en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs, omdat: 
A. de netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs niet minstens 252 vierkante 

meter netto is en de hoogte niet minstens 5 meter bedraagt, en 
B. het lokaal bewegingsonderwijs niet voorzien is van minstens twee kleedruimten met een was- 

of douchegelegenheid; 
3°. voorzieningen voor eisen voortkomend uit wet- en regelgeving;  
4°. vervangen van oliegestookte verwarmingsinstallaties; 

b. onderhoud, bestaande uit:  
1°.  vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten;  
2°.  vervangen buitenberging of dak buitenberging; 
3°.  vervangen rijwielstalling of rijwielstaanders; 
4°.  vervangen brandtrap; 
5°  vervangen erfscheiding; 
6°.  vervangen of herstellen riolering of bestrating schoolplein; 
7°.  vervangen binnenkozijnen en -deuren, inclusief hang- en sluitwerk; 
8°.  vervangen buitenkozijnen en -deuren, inclusief hang- en sluitwerk; 
9°.  vervangen radiatoren, convectoren of leidingen voor centrale verwarming; 
10°. vervangen dakpannen, inclusief houtwerk, dakrand en goten; 
11°. vervangen boeiboorden. 

 
III   Criteria voor het toekennen van een voorziening 
1. De noodzaak van de voorziening: 

a. maken van voldoende wasgelegenheid is aanwezig als bij het lokaal bewegingsonderwijs geen 
 twee wasgelegenheden zijn; 

b. maken van voldoende kleedgelegenheid is aanwezig als blijkt dat er geen twee kleedruimten 
 zijn; 

c. ingebruikneming blijkt uit het feit dat het desbetreffende gebouw niet voldoet aan de 
 inrichtingseisen voor lokalen bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs, speciaal 
 basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en het geschikt maken van 
 het gebouw met redelijke kosten, zulks ter beoordeling van het college, te verwezenlijken is; 

d. eisen voortkomend uit wet- en regelgeving blijkt als wordt vastgesteld dat het gebouw niet 
 voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, terwijl onontkoombaar is dat dit verschil op korte 
 termijn moet worden opgeheven; 

e. blijkt uit het feit dat de oliegestookte verwarmingsinstallatie in een zo slechte conditie verkeert 
 dat vervanging noodzakelijk is, en 

f. onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of een gedeelte daarvan: 
 1°. ten minste in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige opname op grond van  

     NEN 2767, en 
 2°. regulier onderhoud door het bevoegd gezag niet langer volstaat. 
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2.  Bovenstaande voorzieningen komen voor bekostiging in aanmerking als op basis van een 
prognose, die voldoet aan de in bijlage II van Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Gooise Meren 2016 gestelde vereisten, het gebouw nog ten minste vier jaar voor het 
bewegingsonderwijs noodzakelijk is, tenzij er een andere, goedkopere, voorziening mogelijk is. Dit ter 
beoordeling van het college.  

 
IV  Datum indienen aanvraag 
De aanvraag voor het bekostigen van de voorziening moet uiterlijk 1 april voorafgaande het jaar van 
bekostiging bij het college worden ingediend. Bij de aanvraag moet worden overlegd: 

a. een leerlingenprognose, en 
b. een rapportage waaruit de noodzaak blijkt van de voorzieningen, of 
c. een bouwkundige rapportage die voldoet aan NEN 2767 en aantoont dat het gevraagde onderhoud 

noodzakelijk is, en 
d. een offerte van de kosten.  

 
V  Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend 
De voorziening wordt toegekend voor het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag is ingediend. Is het niet 
mogelijk om de voorziening in het toegekende jaar te realiseren dat moet het bevoegd gezag voor 1 september 
van het toegekende jaar van uitvoering bij het college een gemotiveerd verzoek indienen om uitstel van de 
uitvoering van de voorziening. Het college beslist voor 1 november daaropvolgend. 
 
VI  Wijze waarop de voorziening wordt toegekend 
1. De voorziening wordt voorlopig toegekend op basis van de door het bevoegd gezag bij de ingediende 

aanvraag overgelegde offerte. 
2. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld op basis van de offertes die zijn aangevraagd nadat de 

voorziening is toegekend. 
3. Bij het opvragen van de definitieve offertes is het bevoegd gezag gehouden aan de gemeentelijk richtlijnen 

voor het opvragen van offertes. 
 
VII  Subsidieplafond 
Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.  
 
Toelichting 
Als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2015 vervalt de zorgplicht voor de gemeente voor het bekostigen 
van onderhoud en aanpassen lokalen bewegingsonderwijs. Desondanks blijft de gemeente verantwoordelijk 
voor het vaststellen van de vergoeding voor onderhoud en aanpassen van de lokalen bewegingsonderwijs, maar 
nu als onderdeel van de vergoeding materiele instandhouding (artikel 136 Wpo en artikel 130 Wec). 
 
Voor het vaststellen van de hoogte van het bedrag van de bekostiging bestaan twee mogelijkheden: 
1. het verhogen van de bedragen per klokuur van de vaste en variabele kosten, of 
2. het handhaven van de huidige procedure, waardoor de bekostiging van onderhoud en aanpassen de lokalen 

bewegingsonderwijs niet afhankelijk is van het aantal klokuren gebruik, maar op een gelijke wijze 
plaatsvindt als het onderhoud en aanpassen van de gemeentelijke lokalen bewegingsonderwijs plaatsvindt. 

 
Mede omdat het, gelet op de verscheidenheid in bvo en soort lokalen bewegingsonderwijs praktisch ondoenlijk 
is om een bedrag per klokuur vast te stellen is gekozen voor de in deze bijlage beschreven procedure. 
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Bijlage ‘Subsidie Verlengde schooldag’ 
 
I   Criteria schoolbestuur dat in aanmerking komt voor een voorziening 
Het bevoegd gezag van een school of nevenvestiging voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs als bedoeld 
in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs. 
 
II Aanduiding van de voorziening 
Subsidie voor de uitvoering van het project Verlengde Schooldag.  
 
III   Periode waarvoor de voorziening wordt toegekend 
Per kalenderjaar.  
 
IV  Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor de subsidie 
Scholen voor basisonderwijs met een schoolgewicht

1
 groter dan 5.  

 
V   Wijze waarop de voorziening wordt toegekend 
1. Subsidieverlening, per 1 januari wordt 100% als voorschot beschikbaar gesteld.  
2. Subsidievaststelling na verantwoording in het daarop volgende jaar. 
3. Basisbedrag per school is € 8.670.- 
 
VI  Subsidieplafond 
Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.  
 
VII   Verantwoording 
Na het afronden van het kalenderjaar, dient het bevoegd gezag de volgende zaken aan de gemeente te 
overleggen: 
a. Een overzicht van de kinderen die deelnemen aan de Verlengde Schooldag activiteiten waaruit duidelijk 

wordt dat ze tot de doelgroep van het project behoren;  

b. Een overzicht van de activiteiten die verricht worden in het kader van de Verlengde Schooldag en de 
frequentie waarmee er wordt geparticipeerd door de deelnemers;  

c. Doelstellingen per activiteit die vallen binnen het kader van de ondersteuning van de schoolloopbaan  
en daarbij aangegeven in hoeverre deze doelstellingen zijn gerealiseerd;  

d. Een opgave van de werkelijk gemaakte kosten.  

 
 
Toelichting 
Tijdens de verlengde schooldag worden creatieve- en muzikale- activiteiten, drama en beweging na  
schooltijd aangeboden. Het doel hierbij is kinderen te laten deelnemen aan activiteiten waar ze anders  
niet zo snel mee in aanraking zouden komen en tegelijkertijd te werken aan het verbeteren van de  
sociale competenties van de kinderen (zoals het verbeteren van het zelfvertrouwen, sociale  
vaardigheden en het vergroten van de concentratie). 
 
Doelstelling van de verlengde schooldag is dat zoveel mogelijk gewichtenleerlingen in Gooise Meren aan de 
verlengde schooldagactiviteiten mee kunnen doen. De subsidie voor activiteiten in het kader van de verlengde 
schooldag wordt daarom beschikbaar gesteld aan basisscholen met (relatief) veel gewichtenleerlingen.   
 
  

                                                             
1 De gewichtenregeling is een regeling in het Nederlandse basisonderwijs en richt zich op het verminderen van onderwijsachterstanden van       
risicoleerlingen. Het gewicht van een leerling bepaalt de subsidie die een school voor de leerling krijgt. Het percentage leerlingen met een 
‘gewicht’ bepaalt het schoolgewicht.  
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Bijlage ‘Voorziening Eerste opvang onderwijs’ 
 
I   Criteria schoolbestuur dat in aanmerking komt voor een voorziening 
Het bevoegd gezag van een school of nevenvestiging voor: 
 

c. basisonderwijs of speciaal basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair 
 onderwijs, en 
b die een regionale aanbieder is van full time eerste opvangonderwijs, zijnde STIP Hilversum en Stichting 

Proceon, zoals staat omschreven in het convenant ‘Eerste opvang onderwijs Regio Gooi en Vechtstreek.’ 
 

II Aanduiding van de voorziening 
Aanvullende bijdrage in de kosten, leerlingvolgend, voor het verzorgen van eerste opvangonderwijs.   
 
III   Periode waarvoor de voorziening wordt toegekend 
Per leerling, voor het aantal maanden dat de leerling deelneemt aan het eerste opvangonderwijs.  
 
IV  Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor de bijdrage 
Schoolbesturen die aanspraak maken op deze bijdrage, kunnen aantonen dat:  
a. De leerling niet kan worden opgevangen op de reguliere basisschool waar hij/zij is aangemeld en de 

leerling niet kan worden opgevangen op een reguliere basisschool met ondersteuning vanuit een 
aanbieder eerste opvangonderwijs; 

b. De vergoedingen van OCW ontoereikend zijn; 
c. Zij hun kosten van bedrijfsvoering efficiënt hebben ingericht.  
 
V   Wijze waarop de voorziening wordt toegekend 
1.  Per leerling wordt vooraf toestemming gevraagd aan de gemeente voor plaatsing op de voorziening 

voor eerste opvangonderwijs. 
2.  Per trimester wordt achteraf aan de gemeente gefactureerd over het aantal leerlingen maal het aantal 

maanden dat de leerling heeft deelgenomen aan het eerste opvangonderwijs.  
3.  Basisbedrag per leerling is € 1.900.- per jaar.  
 
VI  Subsidieplafond 
Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.  
 
VII   Verantwoording 
Bij het indienen van de factuur dient het bevoegd gezag een overzicht aan de gemeente te overleggenen van de 
kinderen die hebben deelgenomen aan het eerste opvang onderwijs met daarin: 
a. de geboortedatum van de leerlingen; 

b. de woonplaats van de leerlingen; 

c. de inschrijfdatum van de leerlingen;  

d. per leerling het aantal maanden dat de leerling heeft deelgenomen aan het eerste opvangonderwijs.   

 
 
Toelichting 
In het convenant ‘Eerste opvang onderwijs Regio Gooi en Vechtstreek’ staan de afspraken beschreven die 
partijen in de regio hebben gemaakt om te komen tot een regionaal passend (onderwijs) aanbod voor 
statushouders en migranten binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Met dit convenant is afgesproken daar de 
aanbieders van het regionale eerste opvangonderwijs zelf verantwoordelijk zijn voor het (tijdig) aanvragen van 
de beschikbare aanvullende voorzieningen voor de bekostiging van eerste opvangonderwijs bij het ministerie 
van OC&W. Wanneer er een tekort is, draagt de gemeente, persoonsvolgend, bij.  
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Bijlage ‘Subsidie bewegingsonderwijs’ 
 
I   Criteria schoolbestuur dat in aanmerking komt voor een voorziening 
Het bevoegd gezag van een school of nevenvestiging voor: 
 

a. basisonderwijs of speciaal basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair 
 onderwijs, en 
b. deelnemende partij aan het convenant tussen schoolbesturen voor basisonderwijs en de gemeente 

Naarden over bewegingsonderwijs.  
 

II Aanduiding van de voorziening 
Tegemoetkoming in de kosten voor de financiering van het beweegonderwijs in Naarden.  
 
III   Periode waarvoor de voorziening wordt toegekend 
Per schooljaar.  
 
IV  Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor de bijdrage 
1. De voorziening wordt uitsluitend verstrekt voor het verzorgen van bewegingsonderwijs, door een daartoe 

volledig bevoegd vakleerkracht. 
2. Scholen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor het bewegingsonderwijs als de 

leerlingen van groep 3 t/m 8 van de school ten minste 1 keer per week bewegingsonderwijs krijgen door een 
bevoegd vakleerkracht. Indien één of meer groepen geen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht 
ontvangen wordt dit naar rato van de tegemoetkoming afgetrokken. 

3.  Scholen realiseren voor de financiering van vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs cofinanciering van 
ten minste 47,5% per fte.  

 
V   Wijze waarop de voorziening wordt toegekend 
Het totale beschikbare budget voor de voorziening bewegingsonderwijs wordt verdeeld naar rato van het totale 
aantal leerlingen per school met teldatum t-1.   
 
VI  Subsidieplafond 
Het beschikbare budget voor deze voorziening is € 52.500.- 
 
VII   Verantwoording 
Na het afronden van het schooljaar, dient het bevoegd gezag een financiële en inhoudelijke verantwoording af 
te leggen over de besteding van de tegemoetkoming en daarbij aan te tonen dat de vereiste cofinanciering is 
gerealiseerd.  
 
 
Toelichting 
In het convenant tussen schoolbesturen voor basisonderwijs en de gemeente Naarden over bewegingsonderwijs 
is door Naardense scholen en de gemeente overeengekomen dat vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
gezamenlijk zullen worden gefinancierd. Een deel van de financiering komt tot op heden uit de regeling Brede 
Impuls Combinatiefuncties van de Rijksoverheid.  
 
De huidige inzet van 2 fte in de kern Naarden voldoet echter niet aan de landelijke richtlijnen van deze regeling.  
De gemeente wenst te voldoen aan de landelijke richtlijnen om te voorkomen dat de gehele rijksbijdrage in 
gevaar komt. Daarbij wordt een overgangsperiode van 2 jaar gehanteerd.  
 
 

 


