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535483 

De heer drs. G. Struik, wethouder en de heer drs. C. H. Boland, 

wethouder 

Bijlagen bij de Verordening materiële en financiële gelijkstelling 

onderwijs gemeente Gooise Meren 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

Vast te stellen de onderstaande bijlagen van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling 

onderwijs gemeente Gooise Meren: 

1. Bijlage 'Voorziening haalbaarheidsonderzoek' 

2. Bijlage 'Voorziening lokaal bewegingsonderwijs' 

3. Bijlage 'Subsidie verlengde schooldag' 

4. Bijlage 'Voorziening eerste opvangonderwijs' 

5. Bijlage 'Subsidie bewegingsonderwijs' 

 

2. Inleiding 

De gemeente Gooise Meren heeft een verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 

(zie bijlage). Deze verordening vormt de basis voor de gemeente om uitgaven te doen aan scholen 

welke niet door het Rijk worden bekostigd. Uitgangspunt van deze verordening is behandeling van 

scholen in de gemeente Gooise Meren naar dezelfde maatstaf. 

 

In bijlagen bij de verordening staan de verschillende regelingen omschreven op basis waarvan 

scholen middelen kunnen aanvragen. De bijlagen bij de verordening bevatten in elk geval de 

voorzieningen die door het bevoegd gezag van een in de gemeente gelegen, niet door de 

gemeente in stand gehouden, school kunnen worden aangevraagd en de procedure voor het doen 

van een aanvraag. 

 

3. Beoogd effect 

Doel van het voorstel is gelijke behandeling van scholen en het scheppen van duidelijkheid over bij 

de gemeente Gooise Meren aan te vragen voorzieningen en subsidies voor het onderwijs.  

 

4. Argumenten en onderbouwing 

De bijlagen bij de verordening vormen de grond op basis waarvan de gemeente uitgaven kan doen 

aan scholen. Op deze manier is er bij scholen duidelijkheid over welke bedragen zij kunnen 

aanvragen, waarvoor en op grond van welke criteria. Deze bijlagen vormen tevens het sluitstuk van 

de harmonisatie van financiële regelingen met het onderwijs, ten behoeve van de fusie.    

 

Bijlage 1 'Voorziening haalbaarheidsonderzoek' 

In de situatie dat een nieuwbouwwijk wordt gerealiseerd, of er een herstructurering van een wijk 

plaatsvindt wordt over het algemeen eerst een onderzoek ingesteld (bouwvoorbereiding). In de 

verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is de mogelijkheid tot het aanvragen van het 

bekostigen van ‘bouwvoorbereiding’ vervallen, omdat dit geen voorziening huisvesting onderwijs 

is. Gemeenten kunnen desondanks besluiten de kosten van bouwvoorbereiding wel te bekostigen. 

Het bekostigen van deze activiteiten vindt daarom plaats via de verordening materiële en 

financiële gelijkstelling.  
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Bijlage 2 'Voorziening lokaal bewegingsonderwijs' 

Als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2015 is het bekostigen van onderhoud en aanpassen 

lokalen bewegingsonderwijs geen voorziening huisvesting onderwijs meer. 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.  

 

Bijlage 3 'Subsidie verlengde schooldag' 

Tijdens de verlengde schooldag worden creatieve- en muzikale- activiteiten, drama en beweging 

na schooltijd aangeboden. Het doel hierbij is kinderen met een onderwijsachterstand zoveel 

mogelijk 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. 

De subsidie voor activiteiten in het kader van de verlengde schooldag wordt daarom beschikbaar 

gesteld aan basisscholen met (relatief) veel achterstandsleerlingen.   

 

Bijlage 4 'Voorziening eerste opvangonderwijs' 

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.  

 

Bijlage 5 'Subsidie bewegingsonderwijs' 

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.  

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

De regeling bewegingsonderwijs (bijlage 5) betreft een voorziening die alleen geldt voor 

Naardense scholen. 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 niet aan de landelijke 

richtlijnen van deze regeling. Om te voorkomen dat de gehele rijksbijdrage in gevaar komt, dient 

de gemeente te voldoen aan de landelijke richtlijnen en te stoppen met de regeling. Daarbij wordt 

een overgangsperiode van 2 jaar gehanteerd.  

 

Scholen uit Bussum en Muiden kunnen geen aanspraak maken op deze middelen. Er is hierbij dus 

geen sprake van gelijke behandeling van scholen. Dit is met de schoolbesturen van Bussum en 

Muiden besproken. Daarnaast is de situatie eindig omdat deze regeling wordt afgebouwd en in 

2019 stopt.  
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6. Communicatie en participatie 

Het vaststellen van de bijlagen bij de verordening financiële en materiële gelijkstelling vormt het 

sluitstuk van de harmonisatie van financiële regelingen met het onderwijs. In het Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met het onderwijs is al in 2014 een start gemaakt met 

het inzichtelijk maken van de diverse subsidieregelingen voor het onderwijs in de drie verschillende 

gemeenten. In deze OOGO’s en ook daarnaast in diverse overleggen zijn de verschillende 

regelingen, waaronder die in de nu vast te stellen bijlagen, met het onderwijs besproken.  

Ook de bijlagen ‘Voorziening haalbaarheidsonderzoek' en 'Voorziening lokaal bewegingsonderwijs' 

zijn in OOGO’s besproken.  De vast te stellen bijlagen vormen uitwerkingen van bestaand beleid, 

waaraan niets is veranderd, en dat reeds wordt uitgevoerd.  

 

Om die reden zal hierover niet afzonderlijk  worden gecommuniceerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlagen 

1. Bijlagen bij de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Gooise 

Meren 
2. Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Gooise Meren 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘Bijlagen bij de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 

gemeente Gooise Meren’ met zaaknummer 535483 van het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

Vast te stellen de onderstaande bijlagen van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling 

onderwijs gemeente Gooise Meren: 

1. Bijlage 'Voorziening haalbaarheidsonderzoek' 

2. Bijlage 'Voorziening lokaal bewegingsonderwijs' 

3. Bijlage 'Subsidie verlengde schooldag' 

4. Bijlage 'Voorziening eerste opvangonderwijs' 

5. Bijlage 'Subsidie bewegingsonderwijs'  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


