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Zaaknummer 213919 

Portefeuillehouder P. van Zwanenburg 

Doel 

(geanonimiseerd)

De raad een besluit voorleggen om de Verordening materiële financiële gelijkstelling 

onderwijs gemeente Hof van Twente 2022”, inclusief bijlage “Voorziening tegemoetkoming 

kosten vervoer bewegingsonderwijs buurtschapsscholen 2022” vast te stellen. 

Voorstel 

De “Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hof van Twente 

2022”, inclusief bijlage “Voorziening tegemoetkoming kosten vervoer bewegingsonderwijs 

buurtschapsscholen 2022” vast te stellen. 

Argumenten 

U heeft op 29 november 2016 de “Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 

gemeente Hof van Twente 2017" inclusief bijlage “Voorziening bewegingsonderwijs primair 

onderwijs” vastgesteld. 

In de Voorziening zijn de voorwaarden opgenomen voor het bewegingsonderwijs, zijnde 

vergoeding voor het zwemmen van diverse basisscholen, bijdrage in de kosten voor de 

buurtschapsscholen naar sporthal/zwembad en bijdrage in de kosten van enkele scholen 

naar zwembad. Per onderdeel heeft uw raad een subsidieplafond vastgesteld. 

Elke school in het primair onderwijs heeft recht op 1,5 uur bewegingsonderwijs per week 

(artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs). Dit geldt voor de groepen 3 tot en met 8. 

Sedert de gemeentelijke herindeling gingen de groepen 3-4 van de scholen van de 

voormalige gemeenten Goor en Markelo, als onderdeel van het bewegingsonderwijs, naar 

het zwembad. In het begin naar zwembad in Goor of Markelo, sinds enige jaren alleen naar 

Markelo. De meeste leerlingen hebben al een zwemdiploma. Daarom hebben wij eind vorig 

jaar besloten het zwemmen voor deze scholen te beëindigen. Dit hebben wij meegedeeld 

aan de schoolbesturen. We hebben samen met de besturen nog gekeken naar mogelijke 

alternatieven, dit is echter niet gelukt. Met ingang van het schooljaar 2021/2022 worden de 

uren zwemonderwijs dan ook ingevuld in de sporthal/-zaal. Dit betekent dat per 1 augustus jl. 

alle scholen primair onderwijs op een gelijke wijze bewegingsonderwijs wordt aangeboden 

en (blijven) voldoen aan de norm van 1,5 uur bewegingsonderwijs per week. 

Het vorenstaande houdt in dat de “Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 

gemeente Hof van Twente 2017” inclusief bijlage Voorziening moet worden aangepast. 

De Verordening wijzigt inhoudelijk niet, alleen bijlage Voorziening. Een groot aantal 

gedeelten zijn niet meer van toepassing op de huidige situatie. In de bijlage treft u de 

“Voorziening bewegingsonderwijs primair onderwijs” (oud) aan met de passages, die komen 

te vervallen/wijzigen. 

We hebben de besturen over deze wijzigingen schriftelijk ingelicht, zij hebben hier verder niet 

op gereageerd. 



Uw raad heeft in de begroting 2022 voor het vervoer van de buurtschapsscholen een bedrag 

vastgesteld van € 49.512. 

Voor wat betreft de ingangsdatum van de “Verordening materiële financiële gelijkstelling 

onderwijs gemeente Hof van Twente 2022”, inclusief bijlage “Voorziening tegemoetkoming 

kosten vervoer bewegingsonderwijs buurtschapsscholen 2022” stellen wij voor om deze te 

bepalen op 1 januari 2022. 

Risico’s 

Er zijn geen risico's. 

Vervolg 

Nadat uw gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld zal deze gepubliceerd worden in 

het Hofweekblad en op de website www.overheid.nl. Tevens zullen de schoolbesturen over 

het besluit worden ingelicht. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de meester, 
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