
Bijlage 5 bij VNG-brief SEZ/U200601457  

 
VERORDENING TOT WIJZIGING VAN 
DE VERORDENING MATERIËLE EN FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS  
 

De raad van de gemeente ... [naam gemeente]; 

gelezen het voorstel van het college van ... [datum en eventueel nummer], inzake ... [invullen]; 
 
gelet op artikel 140/141 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 134/135 van de Wet op de 
expertisecentra en artikel 96g/96h 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; 
 
gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de scholen 
in de gemeente; 
 
overwegende dat het noodzakelijk is de toekenning van voorzieningen in het kader van aanvullend 
gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs bij verordening te regelen; 
 
besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de verordening materiële financiële 
gelijkstelling onderwijs gemeente ... [naam gemeente]. 

Artikel I Wijziging verordening 
De Verordening materiele financiële gelijkstelling gemeente ... [naam gemeente] wordt als volgt 
gewijzigd. 

A. Artikel 1 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam gemeente]; 
 
b. schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 

expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen 
openbare of bijzondere school, of, voorzover in deze verordening is bepaald, van een 
nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente; 

 
c. school: school voor basisonderwijs, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en school voor 

voortgezet onderwijs;  
 

- school voor basisonderwijs: een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs als 
bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs:  

 
- school voor (voortgezet) speciaal onderwijs: een school voor speciaal onderwijs of een school 

voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 
expertisecentra, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in 



artikel 8 van de Wet op de expertisecentra en een school voor voortgezet speciaal onderwijs 
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;  

 
- school voor voortgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor 
voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs.  

 
d. nevenvestiging: deel van een school dat door de minister ingevolge artikel 85 van de Wet op het 

primair onderwijs, artikel 76a of artikel 76b van de Wet op de expertisecentra, artikel X van de 
wet van 31 mei 1995 (Stb. 319) of artikel 75 van de Wet op het voortgezet onderwijs voor 
bekostiging in aanmerking is gebracht;  

 
e. voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze 

verordening; 
 
f. aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de 

verordening tijdelijk wordt aangevuld; 
 
g. indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze 

verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak 
moet zijn ingediend; 

 
h. toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze 

verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een 
aanvullende voorziening; 

 
i. tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor 

een voorziening wordt toegekend; 
 
j. subsidieplafond: het door de raad of het college vastgestelde bedrag, voor een door de raad 

aangewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak; 
 
k. feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of 

aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld; 
 
l. subsidievaststelling: de beschikking van het college waarin het subsidiebedrag voor een 

voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling 
ontstaat. 

 
(* subsidieverlening: de beschikking van het college waarbij een voorwaardelijke financiële 

aanspraak ontstaat op het subsidiebedrag voor een voorziening of een aanvullende voorziening.) 

B. De tekst van artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

a. in het tweede lid, eerste volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het 
college ;  

b. in het tweede lid, tweede volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders nemen’ vervangen door: 
het college neemt ; 

c. in het derde lid, eerste volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders maken’ vervangen door: het 
college maakt. 

 

 



C. De tekst van artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

a. in het eerste lid, wordt ‘burgemeester en wethouders kunnen’ vervangen door: het college kan;  
b. in het tweede lid, wordt ‘burgemeester en wethouders stellen’ vervangen door: het college 

stelt. 

D. In artikel 4, eerste volzin, wordt ‘zenden burgemeester en wethouders’ vervangen door: zendt het 
college. 

 

E. In artikel 5, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het college. 
 

F. De tekst van artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het eerste lid, eerste volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het 

college ;  
b. in de eerste lid, derde volzin, wordt ‘besluiten burgemeester en wethouders’ vervangen door: 

besluit het college ; 
c. in het eerste lid, vierde cursieve volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: 

het college ; 
d. in het derde lid, eerste volzin, wordt ‘delen burgemeester en wethouders’ vervangen door: 

deelt het college ; 
e. in het derde lid, derde volzin, wordt ‘beslissen burgemeester en wethouders’ vervangen door: 

beslist het college. 

G. De tekst van artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het eerste lid, eerste volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders beslissen’ vervangen door: 

het college besluit ;  
b. in de tweede lid, eerste volzin, wordt ‘Burgemeester en wethouders kunnen’ vervangen door: 

Het college kan ; 
c. in het tweede lid, tweede volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het 

college ; 
d. in het tweede lid, derde volzin, wordt ‘geven burgemeester en wethouders’ vervangen door: 

geeft het college ; 
e. in het derde lid, eerste volzin, wordt ‘Burgemeester en wethouders stellen’ vervangen door: 

Het college stelt ; 
f. het vierde lid vervalt. 

 

H. In artikel 8, eerste volzin, wordt ‘Burgemeester en wethouders weigeren’ vervangen door: Het 
college weigert. 

I. De tekst van artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste lid, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het college.  

J. Artikel 10 komt als volgt te luiden: 
 

Artikel 10 Beslissingstermijn 
Het college besluit binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken na de 
verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking 
stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis. 

 



K. In artikel 11, eerste volzin, wordt ‘Burgemeester en wethouders weigeren’ vervangen door: Het 
college weigert. 

L. De tekst van artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het eerste lid, eerste volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het 

college;  
b. in het derde lid, het niet geletterde cursieve (facultatieve) onderdeel, wordt ‘burgemeester en 

wethouders een voorschot verlenen’ vervangen door: het college een voorschot verleent ; 
c. in het derde lid, onder b., wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het college. 

M. De tekst van het niet genummerde cursieve (facultatieve) artikel wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het eerste cursieve lid, tweede volzin, wordt ‘Burgemeester en wethouders stellen’ 

vervangen door: Het college stelt ;  
b. in het derde cursieve lid, eerste volzin wordt ‘delen burgemeester en wethouders’ vervangen 

door: deelt het college ; 
c. in de derde cursieve lid, vierde volzin wordt ‘stellen burgemeester en wethouders’ vervangen 

door: stelt het college. 

N. De tekst van het niet genummerde cursieve (facultatieve) artikel wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het eerste cursieve lid, eerste volzin, wordt ‘Burgemeester en wethouders beslissen’ 

vervangen door: Het college beslist ;  
b. in het tweede cursieve lid, eerste volzin wordt ‘Burgemeester en wethouders betalen’ 

vervangen door: Het college betaalt.  

O. De tekst van artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het eerste lid, eerste volzin, wordt ‘Burgemeester en wethouders kunnen’ vervangen door: 

Het college kan;  
b. in het eerste lid, onder b., wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het college. 

P. In het niet genummerde cursieve (facultatieve) artikel, eerste lid wordt in de eerste volzin ‘kunnen 
burgemeester en wethouders’ vervangen door: kan het college.  

Q. In artikel 15, eerste volzin, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het college. 

R. In artikel 16, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het college . 

S. De tekst van artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 
a. in de titel, wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het college;  
b. in de tekst van het artikel wordt ‘beslissen burgemeester en wethouders’ vervangen door: 

beslist het college. 
 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op [datum]. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van … [datum]. 
 
De voorzitter,        De griffier, 
 
 
 
 



Toelichting bij de verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs 
 
Algemeen. 
Bij de dualisering van het gemeentebestuur is in de Gemeentewet het college van burgemeester en 
wethouders gedefinieerd als ‘college’ (artikel 5, aanhef en onder c, Gemeentewet). In 
medebewindswetgeving zijn bestaande aanduidingen als ‘burgemeester en wethouders’ door de 
wetgever welbewust gehandhaafd. De wetgever wilde voorkomen dat ook wetgeving gewijzigd moest 
worden die uit het oogpunt van dualisering geen wijziging behoeft (MvT, TK, 2002-2003, 28 995, nr. 
3 onder Terminologie). Voor de VNG modelverordeningen is gekozen voor aansluiting bij de actuele 
terminologie van de duale Gemeentewet. 
 
In de tekst van de (model-)verordening zijn passages cursief weergegeven. Het betreft hier 
tekstgedeelten waar de gemeente een keuzemogelijkheid wordt gelaten. Waar dat van toepassing is, 
wordt in deze wijzigingsverordening de betreffende tekst ook cursief weergegeven.  
 
 
Artikel I 
 
Ad A t/m S. 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding per 8 maart 2006 van de Wet dualisering gemeentelijke 
medebewindsbevoegdheden is de verordening gecontroleerd. Het blijkt dat er geen wijzigingen nodig 
zijn ten opzichte van de huidige verdeling tussen raad en college. Dat betekent dat er alleen sprake is 
van de aanpassing van terminologie zoals hierboven beschreven onder het kopje ‘Algemeen’. 
 
 
Ad M, N en P. 
Indien de gemeente de vaststelling van een subsidie voor een voorziening vooraf wil laten gaan door 
een beschikking tot subsidieverlening, dan moet de figuur van subsidieverlening in de verordening 
worden verankerd. In dit model zijn de passages die dan moeten worden toegevoegd cursief tussen 
haakjes aangegeven. 
 
 
Artikel II 
De oude verordening was al ‘dualismeproof’. Daardoor zijn geen overgangsbepalingen nodig. 
 

 



Bijlage 
 
Praktijkgericht onderwijs 
 
I Aanduiding van de voorziening 
Vergoeding voor de aanpassing aan de huisvesting van een bestaand schoolgebouw waardoor dat ge-
bouw beter geschikt wordt gemaakt voor praktijkgericht onderwijs.  
Onder een bestaand gebouw wordt mede verstaan een gebouw waarvan de realisatie al zover is gevor-
derd dat oplevering en ingebruikneming in 2007 of 2008 zal plaatsvinden. Bij de aanpassing het ge-
bouw kan het tevens gaan om een nieuwe inrichting ten behoeve van praktijkgericht onderwijs.   

II Indieningsdatum 

[datum] 

III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend 

Kalenderjaar 2007 

IV Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voor-
ziening 

IVa Schoolsoort  

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 

IVb 

De voorziening staat open voor alle hoofdvestigingen en nevenvestigingen binnen de gemeentegren-
zen (waaronder ook de nevenvestigingen van een hoofdvestiging in een andere gemeenten). 

IVc 

Een school komt in aanmerking voor deze voorziening indien deze niet eerder op basis van deze 
verordening ter beschikking is gesteld. 

Voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisves-
ting onderwijs gemeente [naam gemeente] zoals deze op het moment van toepassing luidt, komen 
niet voor subsidie in aanmerking op basis van deze verordening. 

V Wijze van toekenning met daarbij behorende berekeningseenheid 

- het aantal leerlingen (V)SO, niet zijnde verbreed toegelaten leerlingen, ouder dan 12 jaar (inclusief 
ZMLK) op 1 oktober 2005 zoals opgegeven op de leerlingentelling OCW/CfI: 

1.000 euro per leerling (V)SO ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK), en 

140 euro extra per leerling ZMLK. 

- een plan waarin de aanvraag wordt onderbouwd. Uit dit plan moet blijken om welke aanpassing het 
gaat, wat daarvan de doelstelling is en welk bedrag wordt aangevraagd.  

VI Subsidieplafond 

VIa  

Er is sprake van een subsidieplafond. Dit bedraagt [bedrag]. 

VIb 

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over alle aanvragen die voor toekenning in aanmerking ko-
men. Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, worden de bedragen zoals genoemd bij V. 
aangepast naar rato van de berekeningseenheid.  

 
 



Toelichting 
 
Algemeen 
In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er behoefte aan een versterking van de mogelijkheden 
voor arbeidstoeleiding zodat leerlingen beter kunnen worden voorbereid op arbeidsmatige activiteiten.  
Meer praktijkgericht onderwijs betekent dat meer praktijkgerichte ruimte nodig is.  
Om dit mogelijk te maken verdeelt de gemeente eenmalig een bedrag van [bedrag] aan de (V)SO 
scholen.  
 
I Aanduiding van de voorziening 
Hier staat aangegeven dat het gaat om een vergoeding voor de aanpassing aan de huisvesting van een 
bestaand schoolgebouw waardoor dat gebouw beter geschikt wordt gemaakt voor praktijkgericht on-
derwijs. Bij aanpassing kan het ook gaan om een nieuwe inrichting of om nieuwe materialen waardoor 
beter praktijkgericht onderwijs mogelijk is. 
 

II Indieningsdatum 

Hier kan de indieningsdatum voor de betreffende voorziening worden bepaald. In dit model is er geen 
uniforme datum vastgesteld omdat het besluitvormingstraject dat leidt tot de vaststelling van deze re-
geling voor iedere gemeente anders is. U kunt hier, afhankelijk van dat traject en in overleg met de 
schoolbesturen, zelf een geschikte datum invullen. 

III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend 

Omdat het om eenmalige gelden gaat, is ervoor gekozen het kalenderjaar 2007 als tijdvak te kiezen.  

IV Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voor-
ziening 

Het geheel van criteria zoals geformuleerd onder IV., geeft de omstandigheden weer waarin de school 
moet verkeren om in aanmerking te komen voor de voorziening. 

IVa Schoolsoort  

Hier is aangegeven dat  de mogelijkheid om de voorziening aan te vragen wordt geopend voor scho-
len voor (voortgezet) speciaal onderwijs, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de verordening. 

IVb 

Hier is aangeven dat de voorziening open staat voor een nevenvestiging binnen de gemeentegrenzen 
van een hoofdvestiging in een andere gemeente. Deze bepaling is alleen van toepassing voor ge-
meenten waarvan de hoofdvestiging ook nevenvestiging(en) in een of meer andere gemeentes heeft. 

Een gemeente kan deze voorziening ook van toepassing verklaren op de in de gemeente gesitueerde 
nevenvestigingen met een hoofdvestiging in een andere gemeente (artikel 140 / 141 WPO, 134/135 
van de WEC en artikel 96g/96hm van de WVO). In het omgekeerde geval moet een gemeente die 
een bepaalde voorziening ter beschikking stelt aan een aantal scholen en een van die scholen is een 
hoofdvestiging met een nevenvestiging in een andere gemeente, de voorziening ook ter beschikking 
stellen voor deze nevenvestiging (uiteraard alleen voor zover de nevenvestiging voldoet aan de crite-
ria om in aanmerking te komen voor de voorziening). 

Nevenvestigingen van een in de gemeente gelegen hoofdvestiging vallen onder de reikwijdte van de 
verordening van de gemeente van hoofdvestiging. Dit geldt ook wanneer de nevenvestiging niet op 
het grondgebied is gesitueerd van de gemeente van de hoofdvestiging. 

Voor het opnemen van deze bepaling is gekozen omdat de gelden in het gemeentefonds verdeeld 
zijn over de gemeenten met dit type onderwijs binnen de gemeentegrenzen. Daarbij is een onder-
scheid gemaakt naar hoofd- en nevenvestiging. Met andere woorden: de gemeente krijgt extra geld 
in het gemeentefonds voor de nevenvestiging(en) binnen de gemeentegrenzen. Door het opnemen 
van deze bepaling wordt het mogelijk gemaakt om dat geld ook daadwerkelijk toe te leiden naar de 
school waarvoor dat bedoeld is. 



Het kan voorkomen dat een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging in een andere gemeente ligt, 
dezelfde voorziening kan aanvragen bij twee gemeenten. Een ‘dubbele’ toekenning is dan te veel 
van het goede. De gemeente van hoofdvestiging en de gemeente van nevenvestiging doen er ver-
standig aan om in overleg met de betrokken schoolbesturen hun verordening onderling af te stem-
men op dergelijke situaties en af te spreken dat de nevenvestiging de aanvraag doet bij de gemeente 
waar deze is gelegen.  

IVc 

Het betreft hier een eenmalige subsidie waarop door de school maar eenmalig aanspraak kan worden 
gemaakt.  

V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid 
De ‘wijze van toekenning’ geeft de grondslag aan voor toekenning van voorzieningen. Op grond van 
de wet dient de verordening te voorzien in een behandeling naar dezelfde maatstaf. Met de invulling 
van dit element van de bijlage wordt op een objectiveerbare wijze – voor wat betreft het bepalen van 
de omvang van de toekenning – hieraan invulling gegeven. 
 
Er wordt aangesloten bij de systematiek zoals die gebruikt is voor verdeling van de FES middelen in 
het gemeentefonds. De verdeling vindt plaats via een maatstaf die eenmalig speciaal voor dit doel in 
het leven is geroepen, namelijk het aantal leerlingen (V)SO ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK) op 1 
oktober 2005. Dit betekent dat voor elke (V)SO-leerling ouder dan 12 jaar eenmalig een bedrag van � 
1.000 beschikbaar wordt gesteld. 
 
Daarnaast wordt voor leerlingen ZMLK een (eenmalig) extra bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat hier 
om een incidentele impuls voor het jaar 2006. Ook dit bedrag wordt verdeeld via een maatstaf die 
eenmalig speciaal hiervoor in het leven is geroepen, namelijk het aantal leerlingen ZMLK op 1 okto-
ber 2005. Dit komt neer op een extra toevoeging van � 140 per leerling VSO-ZMLK. Voor deze leer-
lingen is er dus een bedrag van (1.000 + 140) 1.140 euro per leerling beschikbaar.  
Aan het VSO ZMLK zijn ook de SO ZMLK leerlingen toegevoegd van 13 jaar en ouder op een school 
zonder VSO component. Verbreed toegelaten leerlingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Een 
verbreed toegelaten leerling is een leerling, die door een commissie voor de indicatiestelling toelaat-
baar is verklaard tot een andere onderwijssoort binnen het regionaal expertisecentrum dan de onder-
wijssoort die door de school, waar de leerling is meegeteld, wordt verzorgd. 
 
Bij beide maatstaven is gekozen om 1 oktober 2005 als definitief vaststellingsmoment te gebruiken. 
Ook hier is aangesloten bij de verdelingssystematiek van de FES-middelen in het gemeentefonds. Re-
den hiervoor is dat het hier middelen betreft afkomstig uit het FES-fonds met een specifiek doel en 
voor een specifieke doelgroep. Daarbij biedt dit vaststellingsmoment voor alle betrokken partijen dui-
delijkheid over het totaal beschikbare budget.  
 
Zoals gezegd is bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor dit model uitgegaan van de 
FES-middelen die voor dit doel aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. De gemeente kan dit bedrag, 
in het kader van lokaal beleid hoger vaststellen. 
 
Dit bedrag is het maximale bedrag dat per leerling ter beschikking wordt gesteld. Indien het subsidie-
plafond (zie V.) wordt uitgeput, kan het namelijk noodzakelijk zijn om minder per berekeningseenheid 
uit te keren. 
 
Tot slot wordt aan het schoolbestuur gevraagd in een plan in te dienen waarmee de aanvraag wordt 
onderbouwd en inzichtelijk wordt gemaakt waaraan het geld wordt uitgegeven. 

VI Subsidieplafond 

VIa  

Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd. Dat bedrag is in dit model gelijk aan 
het budget dat voor uw gemeente voor dit doel is toegevoegd aan het gemeentefonds.  De hoogte 



daarvan kan berekend wordt door middel van een spreadsheet die door het ministerie van binnen-
landse zaken is ontwikkeld. Deze is te vinden op de website van dat ministerie: www.minbzk.nl > 
openbaar_bestuur > financiën provincies en gemeenten > gemeentefonds > informatierubriek Ge-
meentefonds> Inzet FES middelen voor VSO. 

VIb 

Aan een subsidieplafond moeten verdelingsregels worden gekoppeld. Wanneer het plafond wordt 
overschreden, is er in dit model voor gekozen om het beschikbare bedrag te verdelen over alle aan-
vragen die voor toekenning in aanmerking komen. De bedragen per leerling, genoemd bij V. worden 
in dat geval naar rato aanpast / naar beneden bijgesteld.   


