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Voorstel:
de geactualiseerde bijlagen voorzieningen in de Verordening financiële en materiële gelijkstelling 
onderwijs gemeente Dalfsen vast te stellen.
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Inleiding: 
In 2009 is de Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dalfsen 
vastgesteld. Deze is vanaf 1 september 2009 in werking getreden en hierin is opgenomen aanvullend 
beleid voor onderwijs zonder dat daarop het automatisme van de overschrijdingsregeling van 
toepassing is. De overschrijdingsregeling houdt in dat wanneer de gemeente meer besteedt aan het 
openbaar onderwijs dan zij aan rijksvergoeding ontvangt, het meerdere automatisch dient te worden 
doorbetaald aan het bijzonder onderwijs in de gemeente. Door middel van de verordening kan, met 
inachtneming van het wettelijk kader, voor bepaalde uitgaven deze hoofdregel buiten werking worden 
gesteld. De verordening bepaalt welke voorzieningen ter beschikking kunnen worden gesteld en op 
grond van welke omstandigheden scholen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Zowel openbare als 
bijzondere scholen kunnen dan in gelijke mate aanspraak maken op de in de verordening opgenomen 
voorzieningen.

Argumenten:
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid
Gebleken is dat het aanvullend beleid bij enkele voorzieningen niet meer actueel is. Aangezien dit 
alleen vastlegging van aanvullend gemeentelijk beleid betreft, is gekeken naar de meerwaarde van de 
Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dalfsen. Dit om onnodige 
regelgeving te voorkomen. Alleen blijkt dit niet mogelijk omdat het hebben van een dergelijke 
verordening een vereiste wettelijke basis is voor het voeren van aanvullend beleid op het terrein van 
onderwijs.

1.2 Schoolbesturen stemmen in
Uit overleg met schoolbesturen blijkt dat volstaan kan worden met de gemaakte afspraken op de 
verschillende deelterreinen en heeft het geen meerwaarde om deze afspraken nogmaals vast te 
leggen in de Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dalfsen. Zoals 
hierboven is aangegeven, is dit niet mogelijk.

Kanttekeningen
1.1 Betreft bestaand beleid
Dit betreft bestaand beleid en leidt dus niet tot wijzigingen in beleid of procedures.

Alternatieven:
Deze zijn er niet. Aanvullend gemeentelijk beleid, voor zover niet gebaseerd op specifieke 
onderwijswetgeving, zoals onderwijshuisvesting, moet in de Verordening financiële en materiële 
gelijkstelling onderwijs gemeente Dalfsen worden vastgelegd.

Communicatie:
Na uw besluit informeren wij alle schoolbesturen en vindt publicatie in het elektronisch  Gemeenteblad 
en verwerking in de regelingenbank plaats.
 
Bijlagen:

- geactualiseerde bijlagen voorzieningen;
- toelichting geactualiseerde bijlagen;
- Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dalfsen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nummer 395;

gelet op artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 96g van de Wet op het voortgezet 
onderwijs;

Gelet op de artikelen XIII , XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke 
medebewindsbevoegdheden;

Gelet op artikel 5 van de Gemeentewet;

Gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

de geactualiseerde bijlagen voorzieningen in de Verordening financiële en materiële gelijkstelling 
onderwijs gemeente Dalfsen vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 14 december 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


