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Onderwerp : Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Oude IJsselstreek 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De verordening “materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Oude IJsselstreek” vaststellen.  
 

 
Inleiding 
Om ervoor te zorgen dat onderwijsinstellingen in een gemeente in het kader van de materiële financiële 
gelijkstelling op eenzelfde manier behandeld worden is het noodzakelijk om regels te stellen rondom de 
beschikbaar stelling van (extra) middelen. Daarvoor zijn in principe twee manieren mogelijk. 
 
1) Via de verordening ‘materiële en financiële gelijkstelling onderwijs’ kunnen regels worden vastgelegd door 
de gemeenteraad over aan welke voorzieningen geld mag worden uitgegeven. 
 
2) De gemeenteraad stelt een breed budget ter beschikking dat op onderdelen is gelabeld waardoor 
middelen kunnen worden uitgegeven aan specifieke doeleinden. Hier liggen dan ook overeenkomsten 
tussen het onderwijsveld en de gemeente aan ten grondslag als het onderwijsuitgaven betreft. In onze 
gemeente worden op deze wijze autonome middelen ingezet voor onder andere bekostiging 
schoolzwemmen, nevenvestigingen, schoolontwikkeling, Anne Frankkrant, Kunstmenu etc..  
 
Op 15 december 2009 heeft het college van de gemeente Oude IJsselstreek de aanvraag voor de regeling 
‘verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009’ ondertekend en ingediend bij het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Conform de toen geldende mogelijkheden zou deze regeling 
uitgevoerd kunnen worden middels een bestuursovereenkomst met de betrokken schoolbesturen.  
 
Op 22 februari 2010 is de beschikking van het ministerie ontvangen dat de aangevraagde middelen zijn 
toegekend.  
 
Meetbaar effect 
Met het vaststellen van deze verordening wordt het mogelijk om een bijlage bij deze verordening op te 
stellen om uitvoering te kunnen geven aan de regeling ‘verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009’.  
 
Argumenten 

 
1.1 Onlangs is bekend geworden dat het deelnemen aan deze regeling niet geoorloofd is middels een 

bestuursovereenkomst of beleidsregels, maar moet lopen via een bijlage van de verordening 
materiële financiële gelijkstelling. 
Het betreft een formeel te regelen instrument. 
 

1.2 De gemeenteraad is middels het Integraal Huisvestings Plan op de hoogte gesteld van de regeling 
‘verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009’ en het voornemen om daarvoor subsidie aan te 
vragen.  
Het definitieve bedrag is afhankelijk van de feitelijke uitvoering. 
 

1.3 De gemeenteraad is het bevoegd orgaan om verordeningen vast te stellen.  
 



Uitvoering 
 
Planning:  
Na vaststelling van de verordening door u als raad, kan ons college de bijlage die gaat over de regeling 
‘verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009’ vaststellen. 
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