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Onderwerp :

Aanvullende financiering extra instroom leerlingen AZC

Geachte heer/mevrouw,
Uw stichting geeft uitvoering aan het geven van onderurrijs op de locatie van het
voormalige KMS -terrein in Weert. De instroom van leerlingen is afhankelijk van het
aantal bewoners op het AZC. Voor het tweede kwaftaal van 2018 wordt een extra
instroom voorzien van 24 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze instroom valt
na de reguliere teldatum van 1 april 2018 waardoor geen aanspraak gemaakt kan worden
op reguliere bekostiging vanuit de lumpsum. De gemeente is bereid om aanvullend in
bekostiging te voorzien tot de eerstvolgende teldatum.
De reguliere bekostiging per leerling per jaar bedraagt € LL.L64,40.
We zijn bereid tot de eerstvolgende reguliere teldatum van 1 juli 2018 het onderwijs te
bekostigen. Omgerekend komt daarmee de gemeentelijke bijdrage op:

Bekostiging per leerling per jaar
Bekostiging per maand
Aantal leerlingen van 46 naar 70
Aantal maanden 1-05-2018 tot 1-7-2018

€ Lt.t64,4O
€ 930,45
24
2

Totaal bedrag:
€ 930,45 (bekostiging per maand) x 24 (leerlingen) x 2 (maanden)= € 44.661,60
Het totaalbedrag ter hoogte van € 44.661,60 is het maximaal te vergoeden bedrag voor
de instroom van extra leerlingen. Dit gedurende de benoemde periode van 1 mei 2018 tot
1 juli 2018. Op basis van te overleggen inschrijvingsdata van leerlingen zal per kind een
vergoeding berekend worden die gerelateerd is aan het aantal maanden te volgen
onderwijs tot 1 juli 2018.
Op declaratiebasis zal het bedrag aan u beschikbaar worden gesteld.
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Voor de goede orde merken wij op dat deze vergoeding een voor de gemeente niet
verplichte bijdrage betreft. Het is niet vanzelfsprekend dat bij een toekomstige instroom
op eenzelfde wijze een bijdrage wordt toegekend.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer Mat van Meijl. Hij is
rechtstreeks bereikbaar onder nummer 0495-575457 of per mail M.van.Meijl@Weeft.nl.
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Verzoek hulp gemaakte kosten Het Kwadrant NTC in verband met
ophoging aanwezige jongeren POA campus op AZC Weert

Betreft

Geachte heervan Meijl,
Zoals met elkaar besproken, stuur ik u bij deze een onderbouwing van het door Het

Kwadrant NTC, onderdeelvan LVO Weert, aangevraagde tijdelijke hulp bij financiering voor
onderwíjs aan jongeren verblijvend op de POA campus op AZC Weert tot aan l juli 2018 toe.
Dit verzoek ontstaat door de ophoging van het aantaljongeren welke op de POA campus
opgevangen worden. Deze ophoging is door het COA in week 14 en 15 uitgevoerd, en
vervolgens met Het Kwadrant NTC gecommuniceerd.
Zoals aan u uitgelegd, vindt financiering van EOA onderwijs plaats op vier data in een

schooljaar: 1 oktober, l januari, 1 april en l juli. Hierbij geldt dat, voor jongeren die korter
dan 12 maanden in Nederland verblijven, een bedrag van €2.79L,35 per teldatum wordt
toegekend aan het onderwijs. Jongeren verblijvend op de POA campus in Weert vallen
allemaal onder deze regeling.
Op 1april2018 stonden 46 POA jongeren ingeschreven op Het Kwadrant NTC, verdeeld
over drie groepen. Voor het EOA onderwijs wordt een groepsgrootte van 15 jongeren per
groep gehanteerd, welke ook de landelijke adviesnorm is. lnstroom na een teldatum
betekent dat er wachtlijsten gaan ontstaan. Na de teldatum van 1 april 2018 heeft het COA
besloten de bezettíng van de POA campus te verhogen naar 60 jongeren, en sinds maandag
9 april 20L8 naar70jongeren.

Dit betekent voor LVO Weert, cq Het Kwadrant NTC, dat er maximaal 24 jongeren géén
onderwijs kunnen volgen tot l juli 2018, het eerstvolgend telmoment voor het EOA
onderwijs.
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Daarom ook het verzoek van LVO Weert, in casu Het Kwadrant NTC, om additionele
financiering aan de gemeente Weert voor het mogelijk maken van onderwijs aan deze extra
instroom van POA jongeren tussen de teldatum van 1 april 2018 en l juli 2018.
Berekenins van de door Het Kwadrant NTC tekort aan financierins tot 1 iuli 2018:
De maatwerkregeling gaat uit van een financiering van € 2.79L,35 per kwartaal.

Per maand een bedrag van € 930,45

l0leerlingen,2 maanden (mei/juni) á € 930,45
20leerlingen,2 maanden (mei/juni)á € 930,45
24 leerlingen, 2 maanden (mei/juni) á € 930,45

€ 18.609,-

€37.218,€ 44.661,60

TOTAAL maximale financieringstekort bij 24 leerlingen voor 2 maanden € ¿14.661,60
Om een correcte afwikkeling te realíseren stelt LVO Weert voor dat, indien de gemeente
Weert bereid is het financieringstekort op te vangen waardoor onderwijs voor deze
jongeren per 1 mei 201.8 mogelijk gemaakt kan worden, achteraf een factuur in te dienen
voor de gemist financiering.

Hopende op een positief bericht.
Voor vragen kunt u natuurlijk te alle tijde contact met mij opnemen
Hartelijke groet,

Henk Moonen
Sectordirecteur EOA

Stichting LVO

h.moonen@stichtinglvo.nl

