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Burgemeester en wethouders van de Gemeente Tynaarlo; 
 
Overwegende dat het gewenst is juridisch vast te leggen, uitvoeringsregels met betrekking tot 
personele en materiële voorzieningen voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs zonder dat daarop 
het automatisme van de overschrijdingsregeling van toepassing is; 
 
Gelet op artikel 11  van de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Gemeente Tynaarlo 2013; 
 
Besluiten 
 
Vast te stellen de volgende regeling: 
 
Uitvoeringsregeling “voorziening schoolbegeleiding”. 
 
Artikel 1  Aanduiding van de vergoeding 
De voorziening betreft een vergoeding voor ondersteuning bij het primair onderwijsproces en het 
ontwikkelen van de leerlingzorg van de school. 
 
Artikel 2 Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend 
De voorziening wordt telkens voor een jaar toegekend. Op het moment dat het beleid rondom 
verbinding transities jeugdzorg-Centrum voor Jeugd en Gezin-passend onderwijs gereed is, wordt het 
geld binnen dit beleid ingezet. Tot die tijd kan de vergoeding jaarlijks worden toegekend aan de 
schoolbesturen. 
 
Artikel 3 Indieningdatum 
Niet van toepassing. 
 
Artikel 4 Toekenningscriteria waaronder het schoolbestuur in aanmerking komt voor  
               de voorziening 
a. Schoolsoort: scholen voor basisonderwijs in de gemeente Tynaarlo 
b. De school moet voldoen aan de uitgangspunten zoals weergegeven in het      
            tweejarenplan subsidiering schoolbegeleiding 2009-2010. 
 
Artikel  5 Wijze van toekenning 
Het budget wordt over de schoolbesturen verdeeld naar rato van het aantal leerlingen. 

 
Artikel 6 Hoogte van de vergoeding 
De hoogte van de vergoeding bedraagt: € 50.000,- 
 
Artikel 7 Eventuele bijstelling 
Indien tijdens de looptijd van de regeling de gemeentebegroting voor schoolbegeleiding substantieel 
wordt verhoogd of verlaagd, treedt het college met de schoolbesturen in overleg om te bezien of deze 
verhoging of verlaging een tussentijdse wijziging van deze regeling rechtvaardigt. 
 
Artikel 8 Procedure en besluitvorming 
a. Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangt het betreffende schoolbestuur een brief met  
   de uitgangspunten en voorwaarden en het bedrag waarop het schoolbestuur aanspraak  
    kan maken. 
b. Voor 1 december van het kalenderjaar dient het schoolbestuur de declaratie in te dienen.  
    Indien deze wordt goedgekeurd, dan wordt het geld over gemaakt naar het betreffende  
     schoolbestuur. 



 
Artikel 9 Slotbepalingen 
a.  Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari  
     2013. 
b.  Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling schoolbegeleiding”. 
 
 
 
 
Vries, 23 april 2013 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Mr.J.P.J. van Muijen     F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 


