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Voorstel:

1. vaststellen van de Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dalfsen.
 
 
Inleiding:
Sinds 2004 houdt de gemeente Dalfsen geen openbare scholen meer in stand. Het bestuur van de scholen 
is overgedragen aan de Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. De gemeente Dalfsen heeft 
aanvullend beleid voor onderwijs dat in overeenstemming met de schoolbesturen tot stand is gekomen. Dit 
beleid moet worden opgenomen in een verordening voor financiële en materiële gelijkstelling. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Met de verordening hebben gemeenten een instrument in handen om een gericht aanvullend (financieel) 
beleid te voeren, met betrekking tot de personele en materiële voorzieningen voor zowel het openbaar als 
het bijzonder onderwijs, zonder dat daarop het automatisme van de overschrijdingsregeling van toepassing 
is. De VNG heeft hiervoor een modelverordening gemaakt die als basis gebruikt is voor de verordening van 
de gemeente Dalfsen.   
 
In de verordening is het bestaande beleid opgenomen. De verordening leidt niet tot wijzigingen in het 
beleid of in de procedures. Voor het frisse scholen project moet nog een nadere uitwerking worden 
gegeven. De bevoegdheid daarvoor komt bij het college van burgemeester en wethouders te liggen, 
binnen de kaders die de raad daarvoor stelt in de raadsvergadering van december.       
 
Alternatieven:
Het is in de wet vastgelegd dat een verordening moet worden vastgesteld voor de financiële en materiële 
gelijkstelling als de gemeente geen scholen in stand houdt en wel aanvullend beleid wil voeren. Tot nu toe 
werd het aanvullend beleid met de schoolbesturen afgestemd en is niet ter discussie gesteld of de 
middelen voor de overschrijdingsregeling in aanmerking moesten worden gebracht.  
Nu het project frisse scholen wordt uitgevoerd waar aanzienlijke gemeentelijke middelen mee gemoeid zijn 
is het goed om de juridische borging te regelen. Nu de regels worden opgesteld kunnen deze direct van 
kracht worden voor het andere aanvullende beleid van de gemeente Dalfsen. 
 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Financieel kader:
De verordening leidt niet tot wijzigingen in de gemeentelijke uitgaven. 
 
Communicatie:
Met schoolbesturen is in het op overeenstemming gericht overleg (Oogo) gesproken over de verordening. 
Deze is in concept naar de schoolbesturen gestuurd, er zijn geen reacties op gegeven. 
 
De verordening wordt na vaststelling door de raad zoals gebruikelijk gepubliceerd in KernPunten en op de 
website geplaatst.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


