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Onderwerp: Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2011 
 
1. Voorstel 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

- de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2007 met 
bijbehorende bijlagen in te trekken; 

- de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2011 met 
bijbehorende bijlagen vast te stellen. 

 
2. Aanleiding 
Met ingang van de begroting 2011 wordt op een aantal voorzieningen uit de Verordening financiële 
en materiële gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2007 een bezuiniging van 20 procent toegepast. 
Naar aanleiding van deze bezuiniging hebben de schoolbesturen aangegeven de wens te hebben 
om de schotten tussen de verschillende voorzieningen weg te halen.  
 
De verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2007 is gebaseerd op 
een landelijke modelverordening met een gelijkluidende naam van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Het is een instrument dat gemeenten kunnen hanteren om extra gemeentelijke 
middelen (boven op de rijksvergoeding) beschikbaar te stellen aan het onderwijs zonder dat de 
overschrijdingsregeling hierop van toepassing is.  
 
De verordening is gebaseerd op artikel 140 en 141 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en 
artikel 134 en 135 van de Wet op de expertise centra (WEC) en artikel 96g en 96h van de Wet op 
het voortgezet onderwijs (WVO).  
 
3. Aspecten 
 
Inhoudelijke wijziging 
Naar aanleiding van de bezuiniging hebben de schoolbesturen aangegeven de wens te hebben om 
de schotten tussen de voorzieningen weg te halen.  
 
Omdat aangegeven is dat herverdelingseffecten tussen grote en kleine schoolbesturen onwenselijk 
zijn, is het vaste bedrag per schoolbestuur voor participatie gehandhaafd.  
 
Er is een afzonderlijke voorziening voor cultuureducatie voortgezet onderwijs opgenomen omdat er 
anders herverdelingseffecten zouden ontstaan van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.  
 
De voorziening Exploitatiebijdrage VMBO+ kan niet worden ontschot omdat dit een specifieke 
voorziening voor het Maximacollege is. De voorzieningen voor het bewegingsonderwijs kunnen niet 
worden ontschot omdat dit voor het overgrote deel (>90 procent) een voorziening ‘in natura’ is 
(vakdocenten bewegingsonderwijs in dienst van Stichting 3Primair).  
 
Hierdoor heeft de herverdelingsoperatie eigenlijk alleen gevolgen voor het primair onderwijs en dan 
nog alleen voor 3 voorzieningen, te weten materiële instandhouding, onderwijskansen en 
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cultuureducatie. Het geld moet besteed worden binnen de doelen zoals die ook in de huidige 
verordening zijn opgenomen, namelijk: 
 

- De zeven speerpunten uit de bijlage bij de Nota Jeugdbeleid 
- Activiteiten op het gebied van cultuureducatie. 

 
Wanneer de nieuwe verordening is vastgesteld, moet de oude verordening worden ingetrokken.  
 
Overgangsbepaling 
Voor het schooljaar 2011/2012 zijn overgangsbepalingen opgenomen over de termijnen.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het voorstel is besproken in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van 20 januari 
2011. In het OOGO hebben de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs hun zorg uitgesproken 
over de termijn in artikel 3 lid 3 (bekendmaking subsidieplafond 6 weken voor indieningstermijn). 
Vanuit Juridische Zaken is echter aangegeven dat deze bepaling er juist in staat als bescherming 
van de schoolbesturen. De termijn kan echter niet langer zijn omdat het subsidieplafond pas 
formeel vaststaat nadat de gemeentebegroting is vastgesteld.  
 
Het college heeft op 12 april 2011 besloten aan de gemeenteraad voor te stellen de Verordening 
materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2011 met bijbehorende bijlagen vast te 
stellen. Indien de gemeenteraad instemt met dit voorstel, moet deze worden bekendgemaakt en 
zal deze ingaan op 1 juni 2011.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De voorgestelde wijziging heeft geen financiële gevolgen. Wel is het totale budget op basis van de 
besluitvorming bij de begroting (los van de gewijzigde verordening) met 20% verminderd. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
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