




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juli 2010, nummer 102; 
 
overwegende dat het Rijk vanaf 2009 middelen beschikbaar heeft gesteld voor het godsdienst- en 
humanistisch vormingsonderwijs; 
 
gelet op de mogelijkheid voor scholen om hiervoor subsidie aan te vragen bij het Dienstencentrum G/HVO; 
 
gezien er nu sprake is van een voorliggende voorziening; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 


1. tot het intrekken van de  subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs (23-09-2002); 


2. de financiële gevolgen voor 2010 meenemen in de najaarsnota; 
3. de financiële gevolgen voor 2011 en volgende jaren meenemen bij de bezuinigingsvoorstellen. 


 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 


 
  
 RAADSVOORSTEL 


  
  


 


 status: A      
 


Agendapunt: 8 
Onderwerp: Intrekken subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 


vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs. 
  
Commissie: 06-09-2010, nr. 10 
Raadsvoorstel: 20-07-2010, nr. 102 
  
Portefeuillehouder : Jhr. M.R.H.M. von Martels 
Beleidsterrein: Onderwijs en educatie 
Programma: 5. Onderwijs 
  
Ter inzage (o.m.) : - Subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in 


het openbaar basisonderwijs. 
  
Informant: E. Assem 


E. e.vanassem@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 83 27 


 


 
Voorstel:


1. Intrekken subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in 
het openbaar basisonderwijs (23-09-2002). 


2. De financiële gevolgen voor 2010 meenemen in de najaarsnota. 


3. De financiële gevolgen voor 2011 en volgende jaren meenemen bij de bezuinigingsvoorstellen. 
4.  


 
Inleiding:
In de Wet op het Primair Onderwijs is in artikel 50 en 51 bepaald dat het gevoegde gezag van een 
openbare school leerlingen in de gelegenheid kan stellen om op schoool, binnen schooltijden godsdienst- 
of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (GVO/HVO) te volgen. Gemeenten zijn vrij om hiervoor subsidie 
te verlenen.  
De gemeente Dalfsen heeft een subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs (vastgesteld op 23-09-2002). Op grond van deze 
verordening werd aan openbare basisscholen subsidie verleend voor het verzorgen van 
godsdienstonderwijs. In het schooljaar 2008-2009 is hier nog gebruik van de gemaakt door alle openbare 
scholen (Tweemaster, Heidepark, Bonte Stegge en Carrousel). 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) in werking getreden. Vanaf 
deze datum moeten ook de docenten godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs aan kwaliteitseisen 
voldoen. De samenwerkende organisaties voor GVO/HVO hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de 
professionalisering van de leraren om aan de bekwaamheidseisen te voldoen. Tegenover deze 
professionalisering is vanaf 2009 door het Rijk jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de 
salariskosten van de leraren. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige (landelijke) omvang van GVO/HVO 
lessen.  
Volgens het dienstencentrum G/HVO is dit bedrag voldoende om het huidige aanbod te kunnen 
voortzetten. Toch is gemeenten verzocht de subsidieverordening in stand te houden en de middelen 
beschikbaar te houden, zodat de mogelijkheid open bleef om een beroep te doen op de middelen als de 
Rijksmiddelen onvoldoende blijken te zijn. Voor het schooljaar 2009-2010 is de verordening in stand 







 
 
 


  


 
   


 


gebleven. Nu ons geen signalen hebben bereikt dat de financiering onvoldoende blijkt te zijn wordt 
voorgesteld de verordening in te trekken. 
 
Alternatieven:
Nu vanauit het Rijk middelen beschikbaar worden gesteld voor GVO/HVO op openbare scholen is er een 
voorliggende voorziening. Het ligt voor de hand dat scholen en het dienstencentrum G/HVO in eerste 
instantie een beroep doen op het Rijk als de middelen onvoldoende blijken te zijn. Het beschikbaar stellen 
van gemeentelijke middelen kan betekenen dat wij indirect tekorten op landelijk niveau gaan compenseren 
waardoor we zelf niet meer maximaal kunnen profiteren van de regeling.       
 
Financieel kader:
Voor godsdienstonderwijs is jaarlijks € 8.120 in de begroting opgenomen. Het voordeel voor 2010 kan bij 
de najaarsnota worden meegenomen. Voor de jaren 2011 en verder worden de financiele gevolgen 
meegenomen in de bezuinigingen.  
 
Communicatie:
Voor het schooljaar 2009-2010 is contact opgenomen met de scholen die gebruik maakten van de subsidie 
dat zij deze vanaf schooljaar 2009-2010 konden aanvragen bij het dienstencentrum GVO/HVO. Het 
intrekken van de verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in KernPunten. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





