Raadsvergadering 5 juni 2014
Voorstel B 9

Heinkenszand, 12 mei 2014
Onderwerp:
voorstel tot het verlengen van het meerjarenbeleidsplan Onderwijsachterstanden met
1 jaar
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
In te stemmen met het verlengen van het meerjarenbeleidsplan onderwijsachterstanden met
een jaar. In te stemmen met verlenging van het projectbudget onderwijsachterstanden voor
een jaar en het restant van de periode 2011-2014 mee te nemen naar 2015 om uitvoering te
kunnen geven aan dit beleidsplan.
Voorgeschiedenis
De specifieke uitkering Onderwijsachterstanden is met een jaar verlengd voor gemeenten die
al zo’n uitkering ontvangen. Dat wil zeggen dat wij ook in 2015 nog middelen voor
onderwijsachterstanden van het rijk zullen ontvangen.
Argumenten
Ter uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid is in overleg met de schoolbesturen een
meerjarenbeleidsplan opgesteld. (Meerjarenplan Voor- en Vroegschoolse educatie,
meerjarenplan 2011-2014 Oosterschelde regio gemeente Borsele). Omdat de specifieke
uitkering met een jaar wordt verlengd, wordt voorgesteld, ook dit meerjarenbeleidsplan met
een jaar te verlengen. De Olob heeft hiermee ingestemd.
(Juridische) consequenties
Verlenging van het meerjarenbeleidsplan houdt in dat de middelen die wij ontvangen zullen
worden besteed, in overeenstemming met de uitgangspunten zoals genoemd in dit plan.
Financiën
De verlenging van de specifieke uitkering houdt in dat wij voor 2015 naar verwachting een
bedrag van € 38.181 van het rijk zullen ontvangen. Voor de uitvoering van dit beleid is in het
verleden een gemeentelijk projectbudget beschikbaar gesteld voor de periode 2011-2014.
De verwachting is dat eind 2014 nog een bedrag van € 16.767 niet besteed zal zijn. In de
periode 2011-2014 kon het restant van deze projectsubsidie steeds mee worden genomen
naar het volgende jaar. Nu de projectperiode met een jaar verlengd is stellen wij u voor het
restant van het budget 2011-2014 mee te nemen naar 2015, ter uitvoering van het
meerjarenbeleidsplan.
Het totaal van de rijksbijdrage en het restant van het projectbudget 2011-2014 zal overigens
niet voldoende zijn om uitvoering te geven aan het volledige beleidsplan. In overleg met de
betrokken partijen zullen dan ook keuzes moeten worden gemaakt over de uit te voeren
activiteiten.
Uitvoering/planning

Communicatie

Besluit
In te stemmen met het verlengen van het meerjarenbeleidsplan onderwijsachterstanden met
een jaar. In te stemmen met verlenging van het projectbudget onderwijsachterstanden voor
een jaar en het restant van de periode 2011-2014 mee te nemen naar 2015 om uitvoering te
kunnen geven aan dit beleidsplan.

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 Bericht VNG betreffende verlenging uitkering onderwijsachterstandenbeleid
 Stand van zaken OAB budget meerjarig op basis van VVE begroting 2014
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