
 

 
Raadsvergadering d.d. 23 april 2013 agendapunt 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 12 maart 2013  
 
Onderwerp:   Aanpassen Verordening Financiële Materiële Gelijkstelling Onderwijs  
                                              gemeente Tynaarlo 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H.Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: Evelyn Kuiper 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 863 
E-mail adres:   e.kuiper@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  1. De Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente   
                                       Tynaarlo 2013 vaststellen; 

2. de onderdelen genoemd in de bijlage loskoppelen van de verordening en 
                                       deze vastleggen in uitvoeringsregelingen; 

3. voor het onderdeel suppletieregeling een afbouwfase van 3 jaar  
                                        vaststellen. 
                                    
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit incl. verordening(bijgevoegd)   
-   Uitvoeringsregelingen (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

De verordening Materiële Financiële Gelijkstelling (VMFG) biedt gemeenten een instrument om beleid te 
voeren met betrekking tot personele en materiële voorzieningen voor zowel openbaar als bijzonder 
onderwijs, zonder dat daarop het automatisme van de overschrijdingsregeling van toepassing is. 

Met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs op 1 januari 2009 is feitelijk de 
overschrijdingsregeling (doorbetalingsregeling) niet meer nodig. Om een aantal voorzieningen voor het 
onderwijs toch te kunnen blijven uitvoeren is het noodzakelijk een verordening MFG vast te stellen. Op 
deze manier kan de gemeente aanvullende voorzieningen beschikbaar stellen aan het onderwijs 
(ongeacht denominatie). Wanneer een gemeente deze regeling niet heeft, dan ontbreekt de juridische 
basis om vergoedingen beschikbaar te stellen. Wanneer de gemeente dan bijvoorbeeld een uitgave doet 
aan het openbaar onderwijs dan moet een evenredig deel daarvan ook worden doorbetaald aan het 
bijzonder onderwijs. 
 
Inmiddels zijn we 4 jaar verder en hebben beleidsontwikkelingen en de financiële situatie het nodig 
gemaakt dat er ombuigingen gaan plaatsvinden. Deze ombuigingen houden in: 

- subsidie logopedie wordt stopgezet met ingang van 1 augustus 2014; 
- subsidie voor remedial teaching wordt in 4 jaar afgebouwd tot 0% m.i.v. 2013; 
- voorstel om suppletieregeling af te bouwen in 3 jaar tot 0% m.i.v. 2013; 

 
Afbouw suppletieregeling 
De rijksvergoeding die scholen ontvangen voor gas, water, licht en onderhoud is niet voldoende om de 
exploitatie van de veelal verouderde gebouwen rond te krijgen. 



 

 
Bij het onderzoek naar de verzelfstandiging is dit onderdeel geweest van de financiële positie van het 
nieuw op te richten schoolbestuur. Omdat de raden van Haren en Tynaarlo niet wilden dat het nieuwe 
schoolbestuur met een financiële achterstand zou beginnen, is afgesproken dat er een regeling zou 
moeten komen die voorziet in een oplossing. Dit heeft geresulteerd in de “verordening inzake de 
vergoeding gebouw gerelateerde kosten van het basisonderwijs 2009/2016 (suppletieregeling). Jaarlijks 
is er voor de basisscholen in Tynaarlo een bedrag beschikbaar van € 137.000,- (via incidenteel nieuw 
beleid). 
 
Vanwege de financiële situatie moeten er keuzes gemaakt worden. De keuze is gemaakt om ook te 
stoppen met deze regeling. Vanuit de wet heeft de gemeente geen wettelijke plicht om deze vergoeding 
beschikbaar te stellen. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van hun gebouw. 
 
Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2011 hebben twee schoolbesturen ingesproken. Zij vinden het 
zeer onverstandig dat deze regeling wordt gestopt. Tevens stelden zij dat deze regeling een absolute 
voorwaarde voor Haren is geweest om akkoord te gaan met de fusie. 
 
De raad heeft toen het college de opdracht gegeven om uit te zoeken of de regeling daadwerkelijk 
beëindigd kan worden. 
Dit is inmiddels gebeurd.  Er is overleg geweest met de gemeente Haren. Zij geven aan niet met de 
regeling te gaan stoppen maar dat het de gemeente Tynaarlo vrij staat om te stoppen. Ook in de stukken 
van de verzelfstandiging is niet terug te vinden dat het een absolute voorwaarde zou zijn geweest. 
In overleg met de schoolbesturen is uiteindelijk gekozen om de regeling af te bouwen in 3 jaar zodat 
schoolbesturen kunnen anticiperen op de nieuwe situatie. 
 
Uitvoeringsregelingen 
Om in de toekomst te voorkomen dat telkens de verordening moet worden aangepast is het voorstel om 
de verordening los te koppelen van de in de verordening genoemde voorzieningen. Deze voorzieningen 
worden dan uitvoeringsregelingen. Mochten er dan in de toekomst wijzigingen zijn, dan kan het college 
hierover besluiten. 

Financiële consequenties 

Suppletieregeling: 
Beschikbaar per jaar: € 137.000,- 
Overzicht afbouw in 3 jaar (geld wordt verdeeld over de schoolbesturen o.b.v. aantal leerlingen). 
 
Kosten  
2012 (100%)  2013 (65%)  2014 (35%)  2015 (0%) 
€ 137.000  € 87.985  € 47.377  € 0 
 
Tot en met 2012 werd het budget voor de suppletieregeling beschikbaar gesteld via incidenteel nieuw 
beleid. Het benodigde bedrag voor 2013 en 2014 wordt gedekt uit de reserve IAB. Hiermee is bij de 
vaststelling van de kadernota Herijking IAB op 6 november 2012 door de raad al rekening mee 
gehouden. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


