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Onderwerp

Su bsid ie Onderwijsachtersta nden beleid 20 L9 2O2O

Voorstel
1. Subsidies Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) van 2017-20L8 vast te stellen

op € 2L7.750 voor zowel de stichting Eduquaat als de stichting Meerderweert.
2. Subsidie te verlenen voor aanvragen uit de ROJ voor najaar 2019 en kalenderjaar

2020:
€ 532.500 aan stichting Eduquaat
€ 44O.7OO aan stichting Meerderweeft
€ 110.166 aan stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)
€ 7.500 voor het Montessoricentrum Weert
€ 18.975 aan de stichting Punt Welzijn voor taalspelactiviteiten 2020

Inleiding
De gemeente Weert ontvangt een rijksbijdrage ter bestrijding van onderwijsachterstanden
(OAB). De rijksbijdrage is vanwege hogere kwaliteitseisen voor kinderopvang en betere
doelgroepcriteria verhoogd van € 434.838 in 2018 via € 1.130.982 in 2019 naar
€ 1.300.000 in 202O.
De rijksbijdrage is bestemd voor het voorkomen of verminderen van
onderwijsachterstanden, door het versterken van kinderopvang en basisonderwijs, het
bevorderen van ouderparticipatie en de doorgaande lijn, voor 2,5-t2jarigen.
Verder is er lokaal onderwijs- en armoedebudget beschikbaar voor activiteiten op het
snijvlak van preventief jeugdbeleid, cultuur, duurzaamheid, diversiteit en Gelijke Kansen
voor 2-23 jarigen.
Gemeente, kinderopvang, onderwijs en welzijn werken samen om alle kinderen van 0-23
jaar te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen.
De gezamenlijke afspraken in de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd vormen de basis
voor su bsid ieverlenin g.
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Beoogd effect/doel

Voorkomen van onderwijsachterstanden, afhankelijkheid van jeugdhulp en uitkeringen,
het overerven van armoede, door het uitvoeren van de acties uit de gezamenlijk
vastgestelde ROJ.

Argumenten

1.De in 2017-2018 uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording voldoen aan in
de beschikking opgenomen voorwaarden. Zie hiervoor bijlage 1.

Voorgesteld wordt de verleende bedragen voor schooljaar 2OI7-2018, zijnde € 2I2.75O
voor zowel de stichting Eduquaat als Meerderweert, definitief vast te stellen.

2.1. l|itvoering van vaststaand gemeentelijk beleid en gezamenlijke afspraken in de ROJ;

doelen en missie sluiten naadloos aan op het (concept) Plan Sociaal Domein Midden
Limburg-West.
Hct subsidie gaat naar bestaande en nieuwe activiteiten die uitgaan van bevorderen van
gelijke kansen en talentontwikkeling, een steuntje in de rug om elgen kracht te
versterken, voorkomen van zware hulp en het versterken van basisvoorzicningen. Het
commitment, het vertrouwen en de constructieve samenwerking tussen alle partners
wordt geconsolideerd.
Er wordt uitvoering gegeven aan plannen uit het coalitieakkoord en de op 2 juli 2019
vastgestelde notitie onderwijsbeleid 2019. Gezien de overlap met armoede- , cultuur- en
gezondheidsbeleid wordt intensief samengewerkt en afgestemd met collega
beleidsadviseurs en instellingen. Bestrijding van onderwijsachterstanden is onderdeel van
preventief jeugdbeleid en het (concept) Plan Sociaal Domein Miclclen Limbttrg Wert.

2.2.Budget gaat naar scholen met veel risicokinderen.
Voorgesteld wordt de middelen te verdelen over de scholen met de meeste risico-
leerlingen. Volgens het ministerie van onderwijs zijn er in Weert 695 kinderen tussen 2,5
en 12 jaar met een risico op een onderwijsachterstand en daardoor mogelijke
afhankelijkheid van jeugdhulp en uitkeringen. Vanaf 2Ol9 zijn hiervoor nader
gespecificeerde gegevens voorhanden.

Budget en doelgroep zijn op advies van CBS gebaseerd op de volgende
omgevingskenmerken:

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

Door de verhoging van de rijksbijdrage is het mogelijk geworden om al eerder ingezette
ambities te realiseren. De gemeente Weert en de ketenpartners liepen met hun
gezamenlijk vastgestelde ROJ al vooruit op rijksbeleid en een eerlijker verdeling van
rijksgelden.

Met de hogere rijksbijdrage kan bestaand en bewezen effectief beleid worden
geïntensiveerd. De schoolbesturen vragen subsidie voor continuering en uitbreiding van
de succesvolle schakelklassen, vroegschoolse educatie, zomerschool en voor iedereen
toegankelijke naschoolse activiteiten gericht op taal, positieve gezondheid, bewegen en
gezond eten, participatie van ouders en kind, zelfredzaamheid, burgerschap, diversiteit en

cu ltu u r.

Er is een toename van kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten, van gezinnen met
psychische problematiek, echtscheiding en armoede. Vanuit passend onderwijs en de
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transformatie van jeugdhulp worden nieuwe, passende interventies opgestart: o.a. extra
taalaanbod, extra ondersteuning waar nodig en doorgaande lijn PO VO Koala MBO.

Subsidievoorstel ROJ-aanvragen 2OL9-202O.
Voorgesteld wordt de hiervoor genoemde subsidiebedragen te verlenen conform de
samenvatting van bestaande en nieuwe activiteiten met toelichting en
achtergrondinformatie in bijlage 2. De uitgebreide aanvragen zijn als bijlage 3 bijgevoegd
Het subsidie gaat vooral naar scholen met veel risicoleerlingen. Naast subsidie op basis
van onderwijsachterstanden, wordt ook vanuit lokaal beleid (onderwijs algemeen,
preventie en armoede) een bijdrage verleend. Hierbij wordt ingezet op verbinding;
samenvoeging van subsidies leidt tot meer samenhang en resultaat.

2.3. Verlengen van de periode tot eind kalenderjaar 2020 zorgt voor transparantie en
continuiteit.

Het subsidie voor het voorschoolse deel (peuterplekken kinderopvang en toeleiding plus
ouderactiviteiten door Punt Welzijn) wordt per kalenderjaar verleend.
Het schoolse deel werd tot nu steeds per schooljaar verleend. Door de verdeling van het
subsidie over het lopende en het komende kalenderjaar en over meerdere instellingen
werd het onnodig complex en foutgevoelig.
Door eenmalig te verlengen tot eind 2020, kan vanaf 2021 een totaaloverzicht van alle
OAB-subsid¡es op jaatt,asis worden gemaakt. Vanaf 2021 loopt de subsidieverantwoording
dan synchroon met de SlSAcontrole van de gemeentelijke jaarrekening.

Het overgrote deel van de activiteiten van de scholen (schakelklassen, bijeenkomsten voor
ouders etc.) loopt jaarlijks door. Op basis van de steeds sneller wisselende vragen in de
maatschappij wordt continu geëvalueerd wat werkt en wat dient te worden bijgesteld.
Nu de rijksbijdrage tot2O2L blijft stijgen is het mogelijk om duidelijkheid te bieden tot
eind 2020. Er blijft ruimte om naast voortzetting en bijstelling van bestaande activiteiten
ook nieuwe initiatieven te subsidiëren.

Kanttekeningen en risico's
In het verleden wisselde de rijksbijdrage. Nu heeft het ministerie van onderwijs echter een
doorkijk tot 2O2I gegeven, waardoor er meer zekerheid bestaat en eventuele wijzigingen
tijdig kunnen worden opgevangen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De voorgestelde bedragen voor 2OI9-2020 kunnen worden gefinancierd uit beschikbaar
budget voor de begrotingsjaren 2019 en ramingen 2020. Subsidieverlening geschiedt op
basis van de Algemene Subsidieverordening, subsidieregels kinderopvang en onderwijs en
onder voorwaarde van goedkeuring van de gemeentebegroting 2O2O door de gemeente-
raad en de definitieve rijksbijdrage 2019 en 2020 van het ministerie van onderwijs.
In de kamerbrief van 12 juli 2019 is een positieve bijstelling van de rijksbijdrage 2019
aangekondigd, de beschikking volgt in september 2019.

Hierna is achtereenvolgens aangegeven :

. voorstel te verlenen bedragen en dekking

. overzicht reeds aangegane verplichtingen

. de verdeling over 2019 en 2020.
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Uitvoering/evaluatie
In de werkgroepen van de ROJ wordt op inhoud continu uitgewisseld wat de stand van
zaken is. Waar nodig wordt bijgesteld. Voor 1 oktober 2019 ontvangen we de evaluatie en
financiële verantwoording van de activiteiten van 2018-2019. Voor 1 mei 2021 dienen de

subsidieontvangers de inhoudelijke en financiële verantwoording over de periode 2019 tot
31-L2-2O2O in te dienen. Op basis daarvan kan de definitieve subsidie worden vastgesteld,
die bij de controle van de gemeenterekening meeloopt in de SISA.
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Dit schema past binnen het tijdpad van de rijksregeling; de eindverantwoording aan het
rijk omvat de huidige 4 jaarlijkse periode tot3L-72-202t.

Comm u n icatie/ participatie
Beschikking aan aanvragers
Plaatsen op TILS lijst en mondelinge toelichting in informatie raadsbijeenkomst

Overleg gevoerd met

Intern:Tanja van Duuren, Bouke Kouters, Frankvan Beeck, allen afdeling OCSW en
Patricia Vos financieel adviseur

Extern: Stichting Eduquaat, stichting Meerderweert, stichting Mozon, stichting LVO en
stichting Punt Welzijn.

verantwoordingen 2OI7-2OI8 van de stichtingen Eduquaat en Meerderweert
samenvatting en financiële specificatie van de aanvragen
aanvragen 2OL9 -2O2O van stichting Eduquaat, stichting Meerdenveert,
stichting Mozon, stichting LVO en stichting Punt Welzijn.
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