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Beste meneer, mevrouw,

In het kader van bestrijding van onderwijsachterstanden zijn door vertegenwoordigers van
Eduquaat, Meerderweert, Kinderopvang Humanitas en Bibliocenter gezamenlijk
subsidieaanvragen ingediend voor extra taalgroepen voor kinderen tussen 2 en 6 jaar.
Vorig schooljaar konden met externe subsidies 2 extra groepen inclusief
ouderbijeen komsten worden gereal iseerd.
De aanvragen voor dit schooljaar zijn onverwacht afgewezen door de rijksoverheid.
Dat is te betreuren, aangezien 2 groepen enthousiaste ouders zich al hadden aangemeld.

Verder zijn er contacten gelegd met Mick Waulthers van stichting Leergeld en ROC Gilde.
Samen wordt geregeld dat er tablets beschikbaar komen zodat kinderen én ouders kunnen
oefenen. Daarnaast zullen leerlingen van ROC Gilde worden ingezet om de kinderen en
ouders wegwijs te maken in het werken met een tablet. Onderwijsachterstanden worden
verminderd, de gevolgen van armoede aangepakt en jongerenparticipatie vergroot.

Inmiddels worden zowel bij de provincie als de rijksoverheid opnieuw aanvragen
ingediend. Op zijn minst een van beide kanalen zal voldoende vervolgsubsidie genereren.

Om te voorkomen dat de 2 extra trajecten voortijdig moeten worden afgebroken en
ouders in het najaar opnieuw moeten worden geworyen, hebben wij in onze vergadering
van t2 maart 2019 besloten deze deels (voor) te financieren.
Dit met de afspraak dat beide schoolbesturen o.b.v. de hogere rijksbijdrage meebetalen.
De rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden voor zowel gemeenten als schoolbesturen is
bestemd voor taalactiviteiten en ouderparticipatie.
Subsidieverlening is gebaseerd op deze rijksbijdrage en de subsidieregels voor onderwijs
en kinderopvang van Weert.
Als de provincie en/of rijksoverheid alsnog subsidie verlenen, zijn ervoldoende middelen
voor continuering van deze extra groepen voor komend schooljaar.

Het subsidie van € 25.000 wordt in 2 voorschotten overgemaakt per 1-4-2019.
€ 12.500 aan Eduquaat en € 12.500 aan Meerderweert.
De verantwoording van deze extra subsidie kunt u opnemen in de totaalverantwoording
over schooljaar 2O78-2019 die u voor 1 oktober 2019 moet indienen.
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Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met 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.

IMet vriendelUke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris


