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Voorstel:

1. De vijfjaarlijkse afrekening openbaar basisonderwijs 2001-2004 vast te stellen. 
2. kennis te nemen van de overschrijding van de rijksvergoeding met 0,09% en de gevolgen voor de 

financiële gelijkstelling met het bijzonder onderwijs.  
 
 
Inleiding:
De wet op het Primair onderwijs bepaalt dat de gemeenteraad telkens over een periode vijf jaar de 
exploitatie van het openbaar onderwijs vaststelt. Daarbij is de regelgeving voor financiele gelijkstelling van 
toepassing. Deze regelgevimng is van toepassing zolang de gemeente de schoolbestuurlijke taken voor 
het openbaar onderwijs uitvoert. Door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs met ingang van 
2005 (overdracht aan het schoolbestuur openbare rechtspersoon openbaar onderwijs Zwolle en regio) is 
deze verplchting met ingang van dat jaar niet meer aanwezig. Het overzicht over de financiële exploitatie 
en de eventuele doorvergoeding naar het bijzonder onderwijs is opgemaakt.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De financiële gelijkstelling tussen het openbaar en bijzonder onderwijs komt op twee manieren tot 
uitdrukking: 
a) de materiële gelijkstelling, voorheen de z.g. artikel 74 etc. aanvragen. Het bijzonder onderwijs heeft 

aanspraak op gelijke voorzieningen als die de gemeente voor het openbaar onderwijs beschikbaar 
stelt. Het bijzonder onderwijs dient de gelden te besteden voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd. 

b) de formele financiële gelijkstelling. Indien de gemeente voor de exploitatie van het openbaar onderwijs 
meer besteedt dan het bedrag van de rijksvergoeding, dan is er sprake van overschrijding. Het 
overschrijdingsbedrag (netto uitgaven minus rijksvergoeding) wordt uitgedrukt in een percentage van 
de rijksvergoeding. Het bijzonder onderwijs heeft recht op een evenredig aandeel in de overschrijding. 
Dit is gelijk aan het overschrijdingspercentage maal het bedrag dat het bijzonder onderwijs van het rijk 
voor de exploitatie ontvangen heeft. 

Ingevolge artikel 144 lid 1 van de Wet op het primair onderwijs moet de gemeenteraad vaststellen: 
a) het totaal van de bedragen die in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgegeven ten behoeve van het 

personeel, niet verbruikte formatierekeneenheden, nascholing en materiële instandhouding; 
b) het totaal van de bedragen die in het voorgaande jaar zijn ontvangen ten behoeve van het personeel, 

niet verbruikte formatierekeneenheden en materiële instandhouding; 



 
 
 

  

 
   

 

c) het totaal van de aanvullende rijksvergoedingen en  
d) een staat van voorzieningen die zijn ingesteld ten behoeve van het openbaar basisonderwijs. 
 
Bij het vaststellen van de bovengenoemde bedragen worden buiten beschouwing gelaten de uitgaven en 
ontvangen voor: 
- administratie, beheer en bestuur en 
- materiële instandhouding van onderwijs in lichamelijke oefening en 
- uitgaven die gedekt worden door bijdragen van derden. 
 
Lid 6 van artikel 144 van de Wet op het primair onderwijs bepaalt tevens dat indien een gemeente vanaf 
een tijdstip binnen een periode van vijf jaar geen school in stand houdt, zo spoedig mogelijk na dat tijdstip 
het totaal van de vastgestelde uitgaven en ontvangsten in het aan dat tijdstip voorafgaande deel van de 
periode van vijf jaar vaststelt. Bijgaand voorstel betreft het tijdvak 2001 tot en met 2004. Door diverse 
omstandigheden heeft de afrekening langer op zich laten wachten dan verwacht. Hierover bent u in het 
verleden geïnformeerd.  
 
Alternatieven:
Er is geen sprake van alternatieven. De vijfjaarlijkse afrekening is conform regelgeving opgesteld. 
 
Financieel kader:
Op basis van de definitieve gegevens over deze periode is berekend dat er sprake is van een 
overschrijding van de rijksvergoeding. Over het tijdvak 2001 tot en met 2004 wordt de rijksvergoeding voor 
personeel en de materiële instandhouding overschreden met een bedrag van € 8.707,-. Het percentage 
waarmee de rijksvergoeding wordt overschreden bedraagt daarmee 0,09%. De opstelling van de kosten 
openbaar onderwijs is als bijlage bijgevoegd (bijlage 1)  
Op grond van dit percentage dient aan de schoolbesturen voor bijzonder onderwijs in Dalfsen in totaal een 
bedrag van € 22.000 te worden doorbetaald.  
 
Communicatie:
Schoolbesturen voor bijzonder onderwijs in dalfsen worden geïnformeerd over de besluitvorming.  
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


