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Burgemeester en wethouder van de gemeente Tynaarlo; 
 
Overwegende dat het gewenst is 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 Onderwijs Gemeente 
Tynaarlo 2013; 
 
Besluiten 
 
Vast te stellen de volgende regeling: 
 
Uitvoeringsregeling “voorziening Natuur- en Milieueducatie (NME)” 
 
 
Artikel 1 Aanduiding van de voorziening 
De voorziening betreft een vergoeding voor de kosten van het project NME van het IVN (Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid). 
 
 
Artikel 2 Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend. 
De vergoeding wordt jaarlijks toegekend. 
 
 Artikel 3 Indieningdatum 
Jaarlijks moeten de scholen voor 1 juni aangeven of ze het daarop volgende schooljaar mee willen 
doen met het project. 
 
Artikel 4 Toekenningscriteria waaronder het schoolbestuur in aanmerking komt voor  
               de voorziening 
Schoolsoort: scholen voor basisonderwijs 
 
Artikel 5 Wijze van toekenning  
De bijdrage aan IVN bestaat uit de kosten voor het scholenetwerk. Alle deelnemende scholen betalen 
zelf 25% van de kosten. De gemeente betaalt 75% van de kosten. Naast dit bedrag wordt door het 
consulentschap (IVN) aan de scholen, afhankelijk van de grootte, een bijdrage gevraagd voor de 
ontwikkeling van het lesmateriaal. Dit betalen de scholen zelf. 
 
Artikel 6 Hoogte van der vergoeding 
De jaarlijkse bijdrage aan IVN bedraagt € 15.000,- per jaar (= 75%), voor 15 deelnemende scholen 
(prijspeil 2013). Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd met de gemeentelijke index. Indien er meer of 
minder scholen deelnemen wordt dit bedrag, in overleg, aangepast. 
 
Artikel 7 Eventuele bijstelling 
Indien tijdens de looptijd van de regeling de gemeentebegroting voor NME substantieel wordt 
verhoogd of verlaagd, treedt het college in overleg met de schoolbesturen om te bezien of deze 
verhoging of verlaging een tussentijdse wijziging van deze regeling rechtvaardigt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Artikel 8 Procedure en besluitvorming 
Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bepaald of het project gecontinueerd wordt. Indien dit 
niet het geval is, dan worden scholen hiervan op de hoogte gesteld. 
 
 
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: “Uitvoeringsregeling NME”. 
 
 
 
Vries, 23 april 2013  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mr.J.P.J. van Muijen     F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris                burgemeester 
 


