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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 “voorziening remedial teaching” 
 
 
Artikel 1 Aanduiding van de voorziening  
De voorziening betreft een vergoeding voor salariskosten remedial teaching 

 
Artikel 2    
Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend 
De voorziening wordt toegekend t/m 2015. 
 
Artikel 3     Indieningdatum 
 
a. declaratie 
De vergoeding wordt jaarlijks (kalenderjaar) uitbetaald. De declaratie moet uiterlijk 15 januari van het jaar 
volgend op het uitvoeringsjaar zijn ingediend bij de gemeente. 
 
b. begroting 
Jaarlijks voor 1 maart dient het schoolbestuur de begroting in met daarop de verwachte salariskosten voor 
remedial teaching voor dat betreffende jaar. 
 
Artikel 4 Toekenningcriteria 
a. Schoolsoort: scholen voor basisonderwijs. 
 
Artikel 5 Wijze van toekenning 
De vergoeding betreft een stimuleringsbijdrage. Alle scholen hebben de mogelijkheid gekregen om een 
aantal uren remedial teaching in te zetten en deze deels vergoedt te krijgen. De voorwaarde die hieraan 
verbonden is, is dat zij dit aantal uren vergoedt krijgen wanneer ze zelf ook een aantal uren inzetten. In het 
beleidsplan lokale onderwijsvoorzieningen van 20 juni 2000 is beschreven op hoeveel uren vergoeding 
remedial teaching iedere school recht heeft en zij zelf moeten inzetten om in aanmerking te komen voor 
deze vergoeding. 

 
Artikel 6 Bekostigingsplafond  
De hoogte van de vergoeding bedraagt voor: 
Voor het jaar 2013 wordt 75% vergoedt van de feitelijke salariskosten. 
Voor het jaar 2014 wordt 50% vergoedt van de feitelijke salariskosten. 
Voor het jaar 2015 wordt 25% vergoedt van de feitelijke salariskosten. 
 
Indien de feitelijke kosten hoger zijn dan het budget zoals aangegeven op de door het schoolbestuur 
ingediende begroting, dan dient het schoolbestuur dit schriftelijk te verklaren. 
 
 
 



 
Artikel 7 Eventuele bijstelling 
Indien tijdens de looptijd van de regeling de gemeentebegroting voor logopedie 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 
Scholen hebben de mogelijkheid om jaarlijks te bepalen of ze mee willen doen met de regeling of te 
stoppen. Dit dienen zij voor 1 mei voorafgaande aan het schooljaar waar het betrekking op heeft, schriftelijk 
kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen 6 weken ontvangen zij vervolgens een beschikking van de 
gemeente. 
 
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 eindigt op 31 december 2015. 
c. Deze regeling wordt aangehaald als” Uitvoeringsregeling voorziening remedial teaching”. 
 
 
 
 
Vries, 23 april 2013 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mr.J.P.J. van Muijen    F.A.Zuilen 
gemeentesecretaris    burgemeester 

 


