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Stichting Eduquaat
Mevrouw Yvonne Vaes, de heer Frank Cuppers
Postbus 10051
6000 GB WEERT

Weert, 22 augustus 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Subsidie OAB 2018-2019
DJ 49t2t4

Geachte mevrouw Vaes, meneer Cuppers,

De stichting Eduquaat heeft verzocht om een subsidie in het kader van de Regionale
ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) voor schooljaar 2OL8-2019. In onze vergadering van 21
augustus 2018 hebben wij besloten hiervoor een subsidie te verlenen van € 260.000.
Dit bedrag is opgebouwd uit:
VVE schools rijksbudget € 110.000
Schakelklassen rijksbudget € 75.000
Lokaal beleid en preventie gemeentebudget € 65.600
Armoedebeleid (naschoolse arrangementen) € 9.400

1. Subsidie o.b.v. rijksbijdrage Voor- en Vroegschools Educatie WE
De gemeente ontvangt een rijksbijdrage ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Deze
zet ze in bij scholen met veel gewichtenleerlingen (leerlingen met laagopgeleide ouders).
Vanaf 2019 ontvangt de gemeente Weert een hogere ríjksbijdrage. Deze is gebaseerd op 5
criteria die het risico op achterstanden en afhankelijkheid van jeugdhulp voorspellen:

. opleidingsniveau van de moeder en de vader;
r gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de school;
. het land van herkomst van de ouders;
. de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
. of gezinnen gebruik maken van schuldsanering.

De rijksbijdrage wordt verleend aan scholen met de meeste leerlingen die aan deze
criteria voldoen en wordt ingezet voor de doorgaande lijn voor 2-6 jarigen, WE
(vroegschoolse educatie en ouderbetrokkenheid) en schakelklassen. Hiervoor gelden de
door onderwijs en gemeente vastgelegde afspraken in de Regionale Ontwikkelingsagenda
Jeugd en resultaatafspraken VVE. Uitvoering van deze afspraken is een voorwaarde voor
su bsidieverlening.

2. Lokaal budget Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ)
De gemeente zet naast de rijksbijdrage ook gemeentelijk budget in voor activiteiten die
passen binnen de afspraken in de ROJ. De nadruk ligt op basishouding, 2leeuwse
vaardigheden, vroegschoolse educatie, ouderbetrokkenheid, cultuur, diversiteit en
opvoedondersteuning. Versterking van basisvoorzieningen past binnen het verbeteren van
passend onderwijs en de transformatie van jeugdhulp.
Tevens worden schooluitval en overerving van armoede voorkomen of verminderd.
Ter ondersteuning zijn regionale preventie-arrangementen beschikbaar, gericht op 15
meest voorkomende thema's bij opgroeien.
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De gemeente faciliteert daarnaast ondersteuning door inzet van consulenten en Jeugd- en
Gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op elke locatie.
En ze verleent subsidie aan Punt Welzijn voor toeleiding naar de peuteropvang, OpStap,
weerbaarheidstrainingen en combinatiefunctionarissen sport en cultuur.

Aanvullend aan het subsidiedeel komt het eigen aandeel voor combi functionarisscn,
weerbaarheid, reguliere ouderavonden en medezeggenschapsraad ten laste van het
budget van uw schoolbestuur.

De verlening voor 2018-2019 is onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebegroting 2019 en een hogere rijksvergoeding onderwijsachterstandenbeleid.
De bijdrage wordt als volgt bevoorschot:

WE schools € 110.000
Schakelklassen € 75.000
Lokaal onderwijsbeleid € 45.000
Preventief jeugdbeleid € 20.600
Armoedebeleid € 9.400

voorschot 1-10-2018 € 45.000 1-2-2019 € 65.000
voorschot 1-10-2018 € 25.000 1-2-2019 € 50.000
voorschot 1-10-2018 € 14.500 1-2-2019 € 30.500
voorschot 1-10-2018 € 20.600
voorschot 1-10-2018 € 9.400
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De inhoudelijke en financiële verantwoording van de toegekende gelden dient u voor 1

oktober 2019 aan te leveren. Dat kan door op het aanvraagformulier toe te voegen welke
activiteiten zijn doorgegaan, welke doelen zijn behaald en wat de werkelijke kosten waren
Subsidie voor armoedebestrijding is bedoeld voor naschoolse arrangementen. Hierover
vindt afstemming plaats met de coördinator armoedebestrijding Tanja van Duuren.

We stemmen in met de door u ingediende verantwoordingen voor 2016-2018 en stellen de
subsidie vast op het verleende bedrag. Wij waarderen de inbreng van het onderwijsveld bij
de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde acties uit de ROJ.
Het ministerie van Onderwijs controleert bij de verantwoording van de gemeentelijke
jaarrekening of bestedingen van de uitkering voor onderwijsachterstanden (OAB)
rechtmatig zijn. Daarbij wordt naleving van de gezamenlijk vastgestelde
resultaatafspraken meegenomen. Indien het ministerie op basis van uw verantwoording
oordeelt dat de middelen niet rechtmatig zijn ingezet, zal terugvordering plaatsvinden.

Nlet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders Postbus 950 6000 AZ WEERT.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Met vriendelijke groet,
bu n wethouders,

Bri Heijmans
erheester
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GEMEENTE vyE E RT

Stichting Meerderweert
Mevrouw Esther Nabben, de heer Henk labben
Postbus 520
6000 AZ WEERT

Weert, 22 augustus 2018

Onderwerp : Subsidie OAB 2018-2019
Ons kenmerk : DJ 49t2L4

Beste mevrouw Nabben, meneer Jabben,

De stichting Meerderweert heeft verzocht om een subsidie in het kader van de Regionale
ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) voor schooljaar 2018-2019. In onze vergadering van 21
augustus 2018 hebben wij besloten hiervoor een subsidie te verlenen van € 260.000.
Dit bedrag is opgebouwd uit:
WE schools rijksbudget € 110.000
Schakelklassen rijksbudget € 75.000
Lokaal beleid en preventie gemeentebudget € 65.600
Armoedebeleid (naschoolse arrangementen) € 9.400

1. Subsidie o.b.v. rijksbijdrage Voor- en Vroegschools Educatie WE
De gemeente ontvangt een rijksbijdrage ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Deze
zet ze in bij scholen met veel gewichtenleerlingen (leerlingen met laagopgeleide ouders).
Vanaf 2019 ontvangt de gemeente Weert een hogere rijksbijdrage. Deze is gebaseerd op 5
criteria die het risico op achterstanden en afhankelijkheid van jeugdhulp voorspellen:

. opleidingsniveau van de moeder en de vader;
r gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de school;
. het land van herkomst van de ouders;
. de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
. of gezinnen gebruik maken van schuldsanering.

De rijksbijdrage wordt verleend aan scholen met de meeste leerlingen die aan deze
criteria voldoen en wordt ingezet voor de doorgaande lijn voor 2-6 jarigen, WE
(vroegschoolse educatie en ouderbetrokkenheid) en schakelklassen. Hiervoor gelden de
door onderwijs en gemeente vastgelegde afspraken in de Regionale Ontwikkelingsagenda
Jeugd (ROJ) en resultaatafspraken WE. Uitvoering van deze afspraken is een voorwaarde
voor subsid ieverlening.

2. Lokaal budget Regionale Onwikkelingsagenda Jeugd (ROJ)
De gemeente zet naast de rijksbijdrage ook gemeentelijk budget in voor activiteiten die
passen binnen de afspraken in de Regionale ontwikkelingsagenda Jeugd. De nadruk ligt op
basishouding, 2leeuwse vaardigheden, vroegschoolse educatie, ouderbetrokkenheid,
cultuur, diversiteit en opvoedondersteuning.
Versterking van basisvoorzieningen past binnen het verbeteren van passend onderwijs en
de transformatie van jeugdhulp.
Tevens worden schooluitval en overerving van armoede voorkomen of verminderd.
Ter ondersteuning zijn regionale preventie-arrangementen beschikbaar, gericht op 15
meest voorkomende thema's bij opgroeien.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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De gemeente faciliteert daarnaast ondersteuning door inzet van consulenten en Jeugd- en
Gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op elke locatie.
En ze verleent subsidie aan Punt Welzijn voor toeleiding naar de peuteropvang, OpStap,
weerbaarheidstrainingen en combinatiefunctionarissen sport en cultuur.
Aanvullend aan het subsidiedeel komt het eigen aandeel voor combi-functionarissen,
weerbaarheid, regulierc oudcrovondcn cn mcdczcggcnschapsraad tcn laste van het
budget van uw schoolbestuur.

De verlening voor 2Ot8-20L9 is onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebegroting 2019 en een hogere rijksvergoeding onderwijsachterstandenbeleid.
De bijdrage wordt als volgt bevoorschot:

VVE schools € 110.000
Schakelklassen € 75.000
Lokaal onderwijsbeleid € 50.000
Preventief jeugdbeleid € 20.600
Armoedebeleid € 9.400

voorschot 1-10-2018 € 45.000 1-2-2019 € 65.000
voorschot 1-10-2018 € 25.000 1-2-2019 € 50.000
voorschot 1-10-2018 € 14.500 1-2-2019 € 35.500
voorschot 1-10-2018 € 20.600
voorschot tlA-2418 € 9.440

De inhoudelijke en financiële verantwoording van de toegekende gelden dient u voor 1

oktober 2019 aan te leveren. Dat kan door op het aanvraagformulier toe te voegen welke
activiteiten zijn doorgegaan, welke doelen zijn behaald en wat de werkelijke kosten waren
Subsidie voor armoedebestrijding is bedoeld voor naschoolse arrangementen. Hierover
vindt afstemming plaats met de coördinator armoedebestrijding Tanja van Duuren.

We stemmen in met de door u ingediende verantwoordingen voor 2OL6-2018 en stellen de
subsidie vast op het verleende bedrag. Wij waarderen de inbreng van het onderwijsveld bij
de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde acties uit de ROJ.

Het ministerie van OCenW controleert bij de verantwoording van de gemeentelijke
jaarrekening of bestedingen van de uitkering voor onderwijsachterstanden (OAB)
rechtmatig zijn. Daarbij wordt naleving van de gezamenlijk vastgestelde
resultaatafspraken meegenomen. Indien het ministerie op basis van uw verantwoording
oordeelt dat de middelen niet rechtmatig zijn ingezet, zal terugvordering plaatsvinden.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders Postbus 950 6000 AZ WEERT

Torgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam/ adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Met vriendelijke groet,
bu n wethouders,

G kman

r

t, 01

M H

eesterfls



t0.

GEMEENTE WE E RT

Montessorischool en Korein Kinderplein
Mevrouw D. Kanters en mevrouw J. Slegers
Wiekendreef 101
6000 WEERT

Weeft, 22 augustus 2018

Onderwerp : SubsidieOnderwijsachterstanden20ts-20t9
Ons kenmerk : Dl 491214

Geachte mevrouw Kanters en mevrouw Slegers,

De Montessorischool Weert en Korein Kinderplein hebben gezamenlijk verzocht om een
subsidie in het kader van de Regionale ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) voor schooljaar
2018-2019. In onze vergadering van 21 augustus 2018 hebben wij besloten hiervoor een
subsidie te verlenen van € 5.000.
De verlening voor 2018-2019 is onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebegroting 2019 en een hogere rijksvergoeding onderwijsachterstandenbeleid.
De bijdrage wordt per 1 oktober 2018 bevoorschot.

De inhoudelijke en financiële verantwoording van de toegekende gelden dient u voor 1

oktober 2019 aan te leveren. Dat kan door op het aanvraagformulier toe te voegen welke
activiteiten zijn doorgegaan, welke doelen zijn behaald en wat de werkelijke kosten waren

Het ministerie van Onderwijs controleert bij de verantwoording van de gemeentelijke
jaarrekening of bestedingen van de uitkering voor onderwijsachterstanden (OAB)
rechtmatig zijn. Daarbij wordt naleving van de gezamenlijk vastgestelde
resultaatafspraken meegenomen. Indien het ministerie op basis van uw verantwoording
oordeelt dat de middelen niet rechtmatig zijn ingezet, zal terugvordering plaatsvinden.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders Postbus 950 6000 AZ WEERT
7orgl. u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Met vri lijke groet,
burg en wethouders,

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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GEMEENTE vyEERT

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
De heer Leon Custers
Postbus 140
6000 AC WEERT

Weert, 22 augustus 2018

Onderwerp : SubsidieOnderwijsachterstanden20lS-2019
Ons kenmerk : Dl 491214

Geachte heer Custers,

De stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs heeft subsidie aangevraagd voor activiteiten
uit de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd. In onze vergadering van 21 augustus 2018
hebben wij besloten hiervoor een subsidie te verlenen van € 30.000.
De verlening voor schooljaar 2078-20t9 is onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebegroting 2019 en een hogere rijksvergoeding onderwijsachterstandenbeleid.
De bijdrage wordt als volgt bevoorschot: 1-10-2018 € 10.000 en l-2-20L9 € 20.000.

De inhoudelijke en financiële verantwoording van de toegekende gelden dient u voor 1

oktober 2019 aan te leveren. Dat kan door op het aanvraagformulier toe te voegen welke
activiteiten zijn doorgegaan, welke doelen zijn behaald en wat de werkelijke kosten waren.
We stemmen in met de door u ingediende verantwoording voor 2OL6-2OIB en stellen de
subsidie vast op het verleende bedrag. Wij waarderen de inbreng van het onderwijsveld bij
de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde acties uit de Regionale
Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ).

Het ministerie van Onderwijs controleert bij de verantwoording van de gemeentelijke
jaarrekening of bestedingen van de uitkering voor onderwijsachterstanden (OAB)
rechtmatig zijn. Daarbij wordt naleving van de gezamenlijk vastgestelde
resultaatafspraken meegenomen. Indien het ministerie op basis van uw verantwoording
oordeelt dat de middelen niet rechtmatig zijn ingezet, zal terugvordering plaatsvinden.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders Postbus 950 6000 AZ WEERT.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Met elijke groet,
bu en wethouders,

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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