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Geachte raadsleden,

In de vergadering van de commissie Samenleving &Inwoners op 3 december 2019 is gesproken over
het raadsvoorstel Experimenteerruimte Onderwijs 2020 tot en met2022.

Toezegging
Namens het CDA is door mevrouw Grijmans gevraagd om de eerste zin van Hoofdstuk 1, artikel 5 van
de verordening aan te passen zodat deze beter loopt. Verder is verzocht om een toelichting op de
artikelen 6.1en 6.6 op te nemen. De aangepaste teksten vindt u in bijlage l van deze brief. De
aanpassingen worden in de subsidieverordening Experimenteerruimte Onderwijs verwerkt.

Amenderen raadsbesl uit
Vervolgens heeft de heer Wiezer ons er namens de WD op geattendeerd dat in het voorstel aan de
raad is verzuimd om een kredietvoorstel op te nemen in de besluitvorming door de raad.
Met uitsluitend het vaststellen van de subsidieregeling kan er geen uitvoering plaatsvinden omdat geen
voorstel aan de raad is gedaan om het noodzakelijke krediet beschikbaar te stellen.

Daarom stellen wij u voor om het volgende beslispunt aan het raadsvoorsteltoe te voegen:

Een bedrag van € 175.000,- beschikbaar te stellen voor 2020 en voor 2O2L en 2022 een
bedrag van € 125.000,- per jaar. Een bedrag van € 125.000,- per jaar voor 2020 tot en met
2022ten laste van de algemene reserve te brengen en in 2020 € 50.000,- te dekken uit de
Provinciale subsidie.

Voor de inzet van de resterende middelen van de prioriteit die bestemd zijn voor de maatschappelijke
stage wordt een apart voorstel aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.
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Bijlagen : tekstuele wijziging van de subsidieregeling Experimenteerruimte Onderwijs
2020 tot en met 2022.



Bijlage 1: tekstuele aanpassing van de Subsidieverordening Experimenteerruimte Onderwijs 2020
tot en met2022

Onderstaand vindt u de oude tekst en de aangepaste tekst zoals die nu in de verordening wordt
opgenomen. De wijzigingen zijn cursief weergegeven.

Oude tekst:

Artikel 5 Doelvan de verordening

Het leveren van een financiële bijdrage aan docenten, leerlingen, ouders en schoolbesturen te
experimenteren met nieuwe initiatieven opgezet of tot stand gekomen met een binding vanuit het
onderwijs conform het bepaalde in de not¡tie onderwijsbeleid Weert 2019, vastgesteld d.d. 2 juli
2019 en het projectplan Experimenteerruimte regeling gemeente Weert, vastgesteld d.d. 25 juni

2019. Samenwerking wordt beoogd tussen onderwijsinstellingen in het PO en VO onderling maar
ook in de doorgaande lijn van PO, VO naar vervolgopleidingen.

Aangepaste tekst:

Artikel 5 Doelvan de verordening

Het leveren van een financiële bijdrage aan docenten, leerlingen, ouders en schoolbesturen om het
experimenteren met nieuwe initiotieven te stimuleren. De initiatieven zijn opgezet of tot stand
gekomen met een binding vanuit het onderwijs conform het bepaalde in de notitie onderwijsbeleid
Weert 2019, vastgesteld d.d. 2 juli 2OL9 en het projectplan Experimenteerruimte regeling gemeente

Weert, vastgesteld d.d. 25 juni 201"9. Samenwerking wordt beoogd tussen onderwijsinstellingen in

het PO en VO onderling maar ook in de doorgaande lijn van PO, VO naar vervolgopleidingen.

Oude tekst uit de toelichting:

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

ln dit artikel is aangegeven aan welke criteria een activiteit moet voldoen om subsidie te kunnen

krijgen.

Aangepaste tekst:

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

ln dit artikel is aangegeven aan welke criteria een activiteit moet voldoen om subsidie te kunnen

krijgen.

ln lid 7 wordt aongegeven dat, als een octiviteit voorkomt uit of een relatie heeft met onderwijs, ze

een bijdroge en/of commitment van het schoolbestuur krijgt;

ln lid 6 stoot dot verschillende subsidies gecombineerd worden moar dat dit niet geldt voor
provinciøle subsidie;




