
 
 

  
Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs 

Aan de gemeenteraad 

21 april 2009 
Gemeentestukken: 2009 - 224 

 

  

Onderwerp: Fingelverordening 2009 
 
1. Voorstel 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
- De Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs Ridderkerk (Fingelverordening) 

2007 met bijbehorende bijlagen in te trekken; 
- De Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs Ridderkerk 2009 met 

bijbehorende bijlagen vast te stellen; 
 
 
2. Aanleiding 
In de begroting 2009 zijn budgetten opgenomen voor de onderwijsvoorzieningen die op grond van 
de ‘Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs Ridderkerk 2009 (verder 
‘Fingelverordening’) ter beschikking worden gesteld aan besturen van scholen in Ridderkerk. 
Vanwege ervaringen in het verleden (door zowel de scholen als het college) heeft het college de 
wens om wijzigingen aan te brengen in de bestemming en verdelingswijze van één van de 
voorzieningen in de verordening, de voorziening ‘Bijdrage ten behoeve van projecten gericht op 
zorg en/of brede wijkscholen’ (de voormalige ‘Bijdrage in de kosten voor de materiële 
instandhouding’). Voor deze verandering is een wijziging van de verordening noodzakelijk. 
 
 
3. Aspecten 
Bijdrage ten behoeve van projecten gericht op zorg en/of brede wijkscholen’ (de voormalige 
‘Bijdrage in de kosten voor de materiële instandhouding’). 
Voorgesteld wordt om € 70.000,- beschikbaar te stellen voor projecten gericht op zorg en/of brede 
wijkscholen. Het OOGO zal het college over de aanvraag van de projecten adviseren door 
voorafgaande aan het betreffende schooljaar jaarlijks een lijst met projecten – die voldoen aan een 
van de twee of beide thema’s – in te dienen, waarna het college een besluit neemt over de 
ingediende aanvragen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt binnen het OOGO zal het 
college de verschillende standpunten betrekken in haar besluitvorming. Na uitvoering van de 
projecten vindt over de afzonderlijke projecten verantwoording aan het college plaats. 
 
Overgangsbepaling 
In de overgangsbepaling staat dat aanvragen voor voorzieningen voor het komende schooljaar 
(2009 – 2010) voor 1 juni bij het college ingediend zijn. Het is duidelijk dat voor wat betreft de 
gewijzigde ‘bijdrage in de kosten ten behoeve van projecten gericht op zorg en/of brede 
wijkscholen’ hier niet meer aan kan worden voldaan. Voor deze bijdrage geldt dat het OOGO zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 november 2009, met een advies richting het college komt.  
 



 
 

  
Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs 

4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling volgt bekendmaking en geeft het college uitvoering aan de verordening. 
 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Geen. 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 28 mei 2009  
l.v.urk@ridderkerk.nl / 560 / TB 


