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Onderwerp
Subsidieverlening Regionale Ontwikkelingsagenda 2018-2019

Voorstel

1.

Subsidie te verlenen voor activiteiten uit de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd,
aan de schoolbesturen Eduquaat, Meerderweert, Mozon en LVO voor schooljaar 2018-

2019:

2.

€ 260.000 aan stichting Eduquaat
€ 260.000 aan stichting Meerderweert
€ 30.000 aan stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)
€ 5.000 aan stichting Mozon voor Montessoricentrum Weert
Subsidies onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2016-2077 vast te stellen op de
verleende bedragen op basis van de ingediende en goed te keuren verantwoordingen.

Inleiding
De gemeente Weert verleent jaarlijks subsidie aan de schoolbesturen Eduquaat,

Meerderweert en LVO ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Voor schooljaar 20182019 is vanuit de rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden € 400.000 beschikbaar voor
het schoolse deel. Daarnaast is er € 155.000 aan lokaal onderwijsbudget voor activiteiten
op het snijvlak van preventief jeugdbeleid, armoedebeleid, cultuur, duurzaamheid en
diversiteit. De gezamenlijke afspraken in de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (hierna
ROJ) vormen de basis voor subsidieverlening.
Gemeente, kinderopvang, onderwijs en welzijn werken samen om alle jeugdigen van 0-23
jaar te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen.
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Beoogd effect/doel
Voorkomen van onderwijsachterstanden, afhankelijkheid van jeugdhulp en uitkeringen,
alsmede overerven van armoede, door het uitvoeren van de acties uit de gezamenlijk
vastgestelde ROJ.

Argumenten
7"7. uitvoering van vaststaand gemeentelijk beleid en gezamenlijke afspraken in de ROJ;
Doelen en missie van de ROJ sluiten aan op die van Jeugdhulp, WMO en participatie.
De subsidieverlening gaat naar activiteiten die uitgaan van eigen kracht, een steuntje in
de rug om eigen kracht te versterken, voorkomen van zware hulp en versterken van
basisvoorzieningen. Door subsidieverlening wordt het gezamenlijke commitment,
vertrouwen en constructieve samenwerking tussen alle partners geconsolideerd en worden
acliviLei Lerl uitgebreid.
1.2. Budget gaat naar scholen met veel gewichtenleerlingen;
Aangezien de rijksbijdrage jarenlang structureel te laag was, is bewust gekozen de
schaarse middelen te verdelen over de scholen met de meeste doelgroepleerlingen.
Ecluquaat en Meerderweert hebben het afgelopen schooljaar met extern budgct alsnog 2
extra taalgroepen kunnen laten starten. Het hogere rijksbudget wordt in eerste instantie
verdeeld over scholen met de meeste doelgroepleerlingen en een gemiddeld laagopgeleide
ouderpopulatie. Aan het Montessoricentrum wordt een stimuleringsbijdrage verleend, die
daarmee taalactiviteiten voor15 leerlingen wil organiseren.

2.1. De verantwoordingen van schooliaar 2016-2017 ziin op tiid ingediend.
Uit de verantwoording blijkt dat de subsidies doel- en rechtmatig zijn besteed.
De verantwoording van schooljaar2OLT-2018 dientvoor l oktober 2018 binnen te zijn

Toelichting op ROJ-aanvragen 2018-2019.
Er zijn grote stappen gezet in het belang van het kind, door instituutoverstiigend

handelen. Niet enkel binnen onderwijs, maar samen met ouders, kinderopvang, CJG, Punt
Welzijn en de wijk. De schoolbesturen vragen subsidie voor continuering en uitbreiding
van de succesvolle schakelklassen, vroegschoolse educatie, zomerschool en de
dagarrangementen taal, sport en cultuur. De toename van vluchtelingen en
arbeidsmigranten, vragen vanuit passend onderwijs, gezinnen met psychische
problematiek, echtscheiding en armoede leiden tot meer aanmeldingen dan plaatsen.
De hogere subsidie voor 2018-2019 voorkomt wachtlijsten zodat enthousiaste kinderen en
ouders kunnen meedoen. Op actuele situaties zetten we passende interventies in.
Van 2011tot en met 2018 bedroeg de rijksbijdrage € 435.000. Na aanhoudende signalen
uit het veld heeft het ministerie van onderwijs gekozen voor een eerlijker verdeling van
het onderwijsachterstandenbudget. Tot 2018 ontvingen grote gemeenten fors meer voor
leerlingen met dezelfde kenmerken als kleine gemeenten.
Vanaf 2019 is het bedrag voor elk kind in de doelgroep gelijk, ongeacht de woonplaats.
Budget en doelgroep zijn op advies van CBS gebaseerd op deze omgevingskenmerken:
. opleidingsniveau van moeder en vader;
r gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de school;
. het land van herkomst van de ouders;
. de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
r of gezinnen gebruik maken van schuldsanering.
Op basis van de CBS-criteria blijkt de doelgroep in Weert veel groter en ontvangen we een
hoger bedrag per leerling. De CBS-criteria tonen de directe relatie met armoedebeleid.
Ondanks de structureel te lage bijdrage is in Weert hard gewerkt aan bestrijding van
onderwijsachterstanden. Voorultlopend op de hogere bijdrage voor 2019 zijn in 2018 al 2
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extra taalprojecten gestart op bs het Dal en bs AandeBron, met externe subsidie van de
stichting Lezen en Schrijven en medewerking van het Bibliocenter.
De PO-schoolbesturen nemen op basis van de behoefte en het hogere budget voor 2019 in
hun aanvraag voor 2OIB-20I9 o.a. een extra schakelklas voor groep 7 bs Dal en extra
deelnemers aan de zomerschool op. Verder zijn losse aanvragen van leerkrachten meteen
meegenomen in het totaalplan. LVO continueert preventieve activiteiten op schakelmomenten, ter bestrijding van voortijdig schooluitval.
In tegenstelling tot andere gemeenten hadden we de plannen al klaar, zodat deze dankzij
het hogere rijksbudget meteen kunnen worden gerealiseerd.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De rijksoverheid kondigt een stijging van de rijksbijdrage aan van € 435.000 naar€ 1.2
miljoen in 2O2t (raming). In 2019 ontvangen we € 200.000 extra. De beschikking volgt in
september 2018. De criteria voor besteding van het extra budget, hebben een directe
relatie met onderwijsachterstanden en de leeftijdscategorie 2 tot 6 jarigen.
Voor 2018-2019 stellen we subsidieverlening op basis van de bijgevoegde aanvragen voor
Voor de langere termijn volgt een separaat voorstel over de inzet van de structureel hoger
geraamde bijdrage van € 800.000. Daarbij worden alle ROJ-partners en uitgangspunten
uit het coalitieprogramma betrokken.
Door de hogere rijksbijdrage kan uitwerking worden gegeven aan plannen in het
coalitieakkoord betreffende naschoolse arrangementen gericht op positieve gezondheid,
bewegen en gezond eten, participatie van ouders en kind, zelfredzaamheid, burgerschap,
diversiteit en cultuur. Gezien de overlap met armoede- , cultuur- en gezondheidsbeleid zal
voor 2019 en verder intensief worden samengewerkt en afgestemd met collega
beleidsadviseurs en instellingen. In deze aanvraag is vanuit het budget armoedebeleid,
aanvullend aan de onderwijsgelden, voor de schoolbesturen Eduquaat en Meerderweert elk
€ 9.400 opgenomen. Dit zal vooral worden ingezet voor de naschoolse activiteiten in
samenwerking met buitenschoolse opvang.
De voorgestelde bedragen voor schooljaar 2018-2019 kunnen worden gefinancierd uit de
beschikbare budgetten voor 2018 en 2019.
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Deze subsidieverlening geschiedt onder voorwaarde van goedkeuring van de gemeente-

begroting 2019 door de gemeenteraad en beschikking rijksbijdrage onderwijsachterstanden 2019 door het ministerie van onderwijs.
Voor schooljaar 2016-2017 worden de verleende subsidies definitief worden vastgesteld
€ L87.929 voor de stichting Meerderweeft, € L92.782 voor stichting Eduquaat, € 35.000
voor stichting LVO en € 42.500 voor Punt Welzijn.
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Uitvoering/evaluatie
Er is structureel afstemming met de schoolbesturen in de vergaderingen van de ROJ
werkgroepen. Voor l oktober 2019 dienen de schoolbesturen een verantwoording in.

Communicatie/participatie
a
a

Beschíkkingen aan aanvragers.
De raad informeren via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met
Intern: Silvie Brouwers (ROJ), Tanja van Duuren (armoedebeleid), Monique Poell (Punt
Welzijn en gezondheid en bewegen) en Patricia Vos financieel adviseur.
Extern: aanvragende schoolbesturen Eduquaat, Meerderweert, LVO, Montessori.

Bijlagen:
a
a

Aanvragen 20t8-2OL9 Meerderweeft, Eduquaat, LVO en Montessori
Verantwoordingen 2OL6-20L7 Meerderweert, Eduquaat en LVO.
Beschikkingen Meerderweert, Eduquaat, LVO en Montessori.
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