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Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 

Portefeuillehouder :  G.J.W. Gabriëls 

Behandelend ambtenaar : Mat van Meijl  Nummer raadsvoorstel: RAD-001194 

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 57 Agendapunt: 7 
Meijl, Mat van OCSW S2  
RAD: RAD151216 woensdag 16 december 2015 BW: BW151117 

 
ONDERWERP 

 
Onderwijs aan kinderen van het AZC  Weert. 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Besluiten in te stemmen met de voorgestelde uitwerking om te komen tot de inrichting van 
onderwijs voor kinderen van het AZC Weert en hiervoor de te ontvangen vergoedingen op basis 
van de regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten ten behoeve van basisonderwijs aan 
asielzoekerskinderen (Ohba-regeling) beschikbaar te stellen. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Op 15 september jl. is in Weert een opvangcentrum gevestigd op de voormalige locatie van de 
KMS. Hiervoor is een bestuursovereenkomst aangegaan tussen de gemeente Weert en het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers.  
Met het aangaan van de bestuursovereenkomst is het gevolg dat de gemeente maatregelen neemt 
die bewerkstelligen dat wordt voorzien in onderwijs aan de leerplichtige kinderen die in het 
Opvangcentrum verblijven.  
 
Vanaf het eerste moment heeft zowel het primair onderwijs en voortgezet onderwijs aangegeven 
gezamenlijk verantwoordelijkheid te willen nemen in het komen tot een geschikt aanbod van 
onderwijs.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Primair- en voortgezet onderwijs hebben inhoudelijke visies opgesteld (zie bijlage) om te komen 
tot een goede inrichting van onderwijsaanbod voor de kinderen van het opvangcentrum. Deze 
visies zijn in principe richtinggevend immers college is afhankelijk van andere partijen om een en 
ander in te vullen.  
  
Om als gemeente aan de verplichtingen (huisvesting en eerste inrichting) te kunnen voldoen kan 
de gemeente aanspraak maken op de regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten ten behoeve van 
basisonderwijs aan asielzoekerskinderen (Ohba-regeling).  
Het beschikbare budget zal in overleg met de schoolbesturen worden ingezet voor de inrichting van 
onderwijs in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Aanvullend zal onderwijs worden verzorgd tijdens 
noodopvang voor jongeren in de leeftijd van 18-20 jaar. Hierbij dienen de uitgewerkte visies als 
uitgangspunt.  
 
De uitwerking in huisvesting krijgt gestalte. Voor nu is deze nog niet zo concreet dat hiervoor een 
uitgewerkte begroting voorgelegd kan worden.  
 
Ook de inkomsten zijn deels nog onduidelijk. Er is een voorlopige berekening gemaakt op basis van 
de Ohba-regeling. Dit op basis van het aantal leerlingen per 23 oktober 2015. Definitieve 
vaststelling van deze regeling vindt plaats op basis van een officiële leerlingentelling. Een 
berekening op basis van 150 leerlingen basisonderwijs geeft aan dat op basis van prijspeil 2015 via 
deze regeling een bedrag ter hoogte van € 985.000,00 (afgerond) a fonds perdu beschikbaar komt.   
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OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Om te komen tot een spoedige inrichting van onderwijs op het opvangcentrum is het noodzakelijk 
te beschikken over budgetten die ten behoeve van de Ohba-regeling voor onderwijs beschikbaar 
worden gesteld.  
 
Besteding van deze budgetten zal op de gebruikelijke wijze richting de raad worden verantwoord. 

 
FINANCIËLE GEVOLGEN 

 
De bijdrage die van het COA ontvangen zal worden is te splitsen in een bedrag ten behoeve van de 
investering voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van ongeveer € 133.258,--. (Op 
basis van voorlopige cijfers die nu beschikbaar zijn). 

Daarnaast worden vergoedingen ontvangen die gebaseerd zijn op exploitatielasten voor een 
periode van 5 jaar. Dit gedeelte van de vergoeding van het COA wordt in een totaalbedrag 
ontvangen, maar moet de kosten over een periode van 5 jaar afdekken. 

In de uitwerking van de plannen zal er rekening mee moeten worden gehouden dat het 
uitgangspunt van budgettaire neutraliteit ook voor de komende jaren geborgd wordt. Er moet een 
zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de nu uit te voeren investeringen en de 
exploitatielasten die voor de komende 5 jaar van toepassing zijn voor de concrete situatie voor het 
opvangcentrum voor de gemeente Weert. 

De uitgaven ten behoeve van onderwijs mogen niet hoger zijn dan de te ontvangen vergoeding op 
basis van de Ohba-regeling. Bij een leerlingenaantal van 150 leerlingen basisonderwijs is de hoogte 
van de Ohba-vergoeding berekend op € 984.622,93 (prijspeil 2015).  
 

COMMUNICATIE 
 
Er vindt voortdurend overleg plaats met de schoolbesturen Primair- en Voortgezet Onderwijs.  
 

EVALUATIE 
 
Besteding van de budgetten zal worden verantwoord richting de raad.  
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als hamerstuk. 

 

 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001194 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Besluit in te stemmen met de voorgestelde uitwerking om te komen tot de inrichting van onderwijs 
voor kinderen van het AZC Weert en hiervoor de te ontvangen vergoedingen op basis van de 
regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten ten behoeve van het basisonderwijs aan 
asielzoekerskinderen (Ohba-regeling) beschikbaar te stellen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2015. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


