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Voorstel: De verordening materiële en financiële 

gelijkstelling onderwijs Hof van Twente 2017, 

inclusief de bijlage “Voorziening: bewegingsonderwijs 

primair onderwijs” vaststellen     

Argumenten 

1.1 Om een gericht en gelijkwaardig aanvullend 

(financieel) beleid te voeren voor het openbaar als 

het bijzonder primair onderwijs, heeft de VNG een 

modelverordening opgesteld. Het gaat hier om de 

personele en materiële voorzieningen. Deze is be- 

schreven in de ‘Verordening materiële en financiële 

gelijkstelling onderwijs gemeente Hof van Twente 2017° 

(hierna te noemen ‘verordening’). 

Deze verordening biedt Hof van Twente een 

instrument om dit beleid adequaat uit te voeren. 

1.2 De voorliggende verordening is een raamveror- 

dening, waarin de procedure staat omschreven. 

Specifiek beleid wordt toegevoegd in de vorm van 

voorzieningen. Uw raad kan voorzieningen toevoe- 

gen of wijzigen door aanpassing van de verordening. 

Wij merken hierbij het volgende op. We zullen terug- 

houdend zijn met het opnemen van voorzieningen bij 

deze verordening, zeker wanneer de schoolbesturen 

primair onderwijs geen behoefte hebben aan het 

formuleren en vastleggen van aanvullend gemeente- 

lijk beleid, er zal dan volstaan worden met het vast- 

leggen van de regels in het overleg met de schoolbe- 

sturen primair onderwijs. Er moet gewaakt worden 

voor onnodige uitvoerings- en administratieve lasten 

c.q. overregulering. 

1.3 De verordening en de bijlage zijn voorgelegd aan 

de schoolbesturen primair onderwijs. De besturen 

primair onderwijs geven aan dat zij geen op- en/of 

aanmerkingen hebben met betrekking tot de 

desbetreffende stukken. 

Wij stellen u dan ook voor de ‘Verordening materiële 

financiële gelijkstelling onderwijs Hof van Twente 

2017' inclusief de bijlage ‘voorziening: Bewegings- 

onderwijs primair onderwijs’ vast te stellen. 



Risico’s 

In de begroting zijn structureel de bedragen, die jaar- 

lijks benodigd zijn voor de ‘voorziening: Bewegings- 

onderwijs primair onderwijs’, opgenomen. Tevens zijn 

de schoolbesturen bekend met de jaarlijkse uitvoering 

van het vervoer van het bewegingsonderwijs. 

Alternatieven 

Er zijn geen reële alternatieven. Indien de gemeente 

geld of middelen aan het onderwijs wil besteden die 

buiten de wettelijk taken van de gemeente vallen, zal 

daarvoor een verordening moeten worden vastge- 

steld. De verordening is bedoeld om de gelijke be- 

handeling tussen het openbaar en bijzonder onder- 

wijs bij het toekennen van materiële en personele 

voorzieningen te garanderen, zoals vereist is conform 

artikel 23 van de Grondwet. 

Uitvoering 

De uitvoering van het vervoer van het bewegings- 

onderwijs primair onderwijs blijft ongewijzigd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 
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