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Onderwerp
Aanvullende financiering instroom leerlingen AZC

Voorstel

1) Kennis te nemen van bijgevoegde brief van 10 april 2018 afkomstig van Stichting
2)
3)

Lim burgs Voortgezet Onderwijs Weert.
In te stemmen met aanvullende financiering voortgezet onderwijs als gevolg van
de extra instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen als bewoners AZC in
het tweede kwartaal van 2018 onder voorbehoud dat de COA gelden toereikend
zijn.
In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde concept-brief aan de stichting aan
de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Weert.

Inleiding
Op 15 september 2015 is een bestuursovereenkomst aangegaan inzake de vestiging van
een opvangcentrum op het voormalige KMS-terrein. Met het aangaan van de
bestuursovereenkomst heeft de gemeente zich verplicht te voorzien in huisvesting en
eerste inrichting van onderwijs voor leerplichtige kinderen die in het opvangcentrum

verblijven.
Primair en voortgezet onderwijs hebben inhoudelijke visies opgesteld om te komen tot een
goede inrichting van onderwijsaanbod voor de kinderen van het opvangcentrum. Deze
visies zijn richtinggevend geweest voor de uitwerking. De raad heeft bij besluit van 16
december 2015 met de voorgestelde uitwerking ingestemd.
Uitgangspunt is dat de gemeente voorziet in huisvesting. Scholen krijgen van de
Rijksoverheid bekostiging ten behoeve van materiaal en personeel via lumpsum. De
bekostiging is gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen op geldende teldata.
Bekostiging vindt altijd plaats volgend op een tijdbestek na de formele teldatum.

Weert,
10 april 2018
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Voor het voortgezet onderwijs zijn de teldata 1 oktober en 1 april uitgangspunt. Het
hanteren van deze teldata voldoet binnen het regulier onderwijs om te kunnen voorzien in
een juiste bekostiging. Echter grote schommelingen van leerlingenaantallen buiten de
regullere teldata hebben eerr rradeliqe lirr¿rlciële ui[werkirtg. Leerlingen dienen dan van
onderwijs te worden voorzien terwijl bekostiging achterwege blijft.
Financiële voordelen bij uitstroom na een teldatum zijn vaak gering omdat verplichtingen
in formatie na-ijlen en materialen zijn aangeschaft.

Voor scholen die onderwijs bieden aan asielkinderen is vanuit het Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap in deze een maatwerkoplossing geboden. Indien sprake is van een
verhoogde instroom kan gebruik worden gemaakt van extra teldata. Bij het voortgezet
onderwijs (VO) is sprake van l juli als eerstvolgende teldatum.
Met de huidige instroom van alleenstaande minderiariqe vreemdelingen tot een aantal van
70 wordt niet voorzien in bekostiging van materialen en personeel tot het moment van de

eerstvolgende teldatum.
Omdat het onderwijs in het verleden op meerdere momenten financieel is benadeeld door
instroom van leerlingen na formele teldata is vanuit het onderwijs aangegeven dat
wachtlijsten voor de leerlingen zullen worden ingesteld. Dit tot het moment dat sprake is
van reguliere bekostiging op basis van de eerstvolgende teldatum. Concreet betekent dit
dat de huidige instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen van 46 naar 70
geen onderwijs zullen genieten tot 1 juli 2018. Deze onwenselijke situatie kan alleen
worden voorkomen door aanvullende bekostiging beschikbaar te stellen'

Bcoogd effect/doel
Het doel is te voorkomen dat leerplichtige kinderen, welke instromen na de reguliere
teldata op wachtlijsten worden geplaatst. Onderwijs wordt nu gegeven tot het moment dat
bekostiging plaatsvíndt op basis van een eerstvolgende leerlingentelling.

Bijkomend effect is dat met het geven van onderwijs aan leerplichtige kinderen een
zinvolle dagbesteding wordt geboden en kinderen op deze manier kunnen integreren in de
c:monlerrina
vYrrrv!rie'¡¡¡Jr

Argumenten
Door het beschikbaar stellen van aanvullende financiering wordt voorkomen clat
leerplichtige kinderen op een wachtlijst worden geplaatst.

Kanttekeningen en risico's
In principe hoeft de gemeente geen aanvullende financiering op de lumpsum beschikbaar
te stellen. Fluctuaties binnen het onderwijs in leerlingenaantallen dienen te worden
opgevangen binnen de reguliere bekostiging.
Instroom op het AZC is niet te voorzien en er valt niet op te sturen. Het aantal
alleenstaande minderjarige vreemdelingen als bewoners AZC is gemaximaliseerd op 80. Er
kan dus nog sprake zijn van een extra instroom tot B0 alleenstaande minderjarige
vreemdelingen.
Financiële, personele en juridische gevolgen
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l april 2018. Het aantal leerlingen per l april 2018 was 46
Dit aantal is inmiddels opgehoogd naar 70 leerlingen. Er is voor nu sprake van een extra
instroom van 24 leerlingen.
Aansluiting in de hoogte van de vergoeding wordt gevonden bij het reguliere bedrag per
leerling op jaarbasis. De volgende financiële opzet kan worden gemaakt.
De instroom vindt plaats vanaf

Aanvullende bekostiging ten behoeve van leerlingen school AZC.
Aantal

Reguliere

Leerlingen

bekostiging
per jaar

Bedrag
per maand

Aantal
maanden

Totaal

vergoedingsbedrag

tot
teldatum

VO

24

c tI.164.40

€ 930.45

2

c 44.66t,60

De vergoedingsbedragen zijn gemaximaliseerd

Het voorstel is om het totaalbedrag € 44.66t,60 te financieren uit het budget COA-gelden
2018. Binnen het budget COA-gelden 2018 zijn hiervoor naar verwachting voldoende
middelen beschikbaar. Echter een definitieve beschikking op basis van de circulaire

Wijziging Faciliteitenbesluit opvangcentrum van het Ministerie van Justitie is nog niet
vanuit het COA ontvangen. Deze beschikking wordt binnen afzienbare tijd verwacht.

Uitvoering/evaluatie
Na het overleggen van informatie ten aanzien van definitieve instroom van leerlingen zal
een afrekening worden opgesteld.
Com m

unicatie/ participatie

De raad informeren via de TILS-lijst
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