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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 Onderwijs Gemeente Tynaarlo
2013;
Besluiten
Vast te stellen de volgende regeling:
Uitvoeringsregeling vervoer van en naar gymnastiekaccommodaties

Artikel 1 Aanduiding van de voorziening
De regeling betreft een vergoeding voor vervoer van en naar gymnastiekaccommodaties.
Artikel 2 Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend
De voorziening kan worden toegekend per kalenderjaar.
Artikel 3 Indieningdatum
De vergoeding wordt jaarlijks overgemaakt voor 1 maart aan st. Baasis.
Artikel 4 Toekenningscriteria
Schoolsoort: Scholen voor basisonderwijs
Artikel 5 Wijze van toekenning
St. Baasis ontvangt de vergoeding. Het is aan st. Baasis om samen met de bijzondere scholen te bepalen
welke scholen onder welke voorwaarden van het busvervoer gebruik kunnen maken. Jaarlijks verrekend st.
Baasis de kosten met het bijzonder onderwijs.
Artikel 6 Hoogte van de vergoeding
Er is maximaal € 26.381,50 beschikbaar (prijspeil 2013). Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd met de
gemeentelijke index. Op het moment dat een school opgaat in een multifunctionele accommodatie waarbij
een gymzaal aanwezig is, dan wordt een evenredig deel in mindering gebracht op de vergoeding.
Artikel 7 Eventuele bijstelling
Indien tijdens de looptijd van deze regeling de vergoeding van de gemeente 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
St. Baasis wordt schriftelijk geïnformeerd op het moment dat het geld wordt overgemaakt.

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: “vergoeding gymnastiekvervoer”.

Vries, 23 april 2013

Burgemeester en wethouders,

Mr.J.P.J. van Muijen
gemeentesecretaris

F.A.van Zuilen
burgemeester

