
 

Raadsvergadering d.d. 29 januari 2013 agendapunt 17  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 januari 2013  
 
Onderwerp:   participatie: educatiebudget 2013 
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mevr. H. Kooijenga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 851 
E-mail adres:   h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    

                                 Een bedrag van € 25.920, te dekken uit de reserve participatie, te 
                                 bestemmen voor het educatiebudget 2013, ter financiering van een 
                                 cursus alfabetisering van januari – juli 2013. 

Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Notitie ‘Inzet reserve participatie’ ( bijgevoegd) 

TOELICHTING 

Inleiding 

Door bepaalde ontwikkelingen ontstaat een tekort op het budget volwasseneneducatie. In het voorstel 
‘Inzet reserve participatie’ (zie bijlage 1) wordt het verwachte tekort toegelicht. Voorgesteld wordt een 
bedrag van in totaal € 25.920,- in te zetten van de op de balans staande post reserve participatie nummer 
5220000 096. De hoogte van de reserve participatie bedroeg €145.000. Hiervan is € 6.500 en € 24.000 
ingezet na toestemming van de raad via de voorjaarsnota, aan een extra subsidie voor vluchtelingenwerk 
en de dekking van het tekort op de pilot schuldhulpverlening. Er resteert daarmee nog een bedrag van € 
114.500,-. Na aftrek van de gevraagde € 25.920,-  resteert € 79.580,-.  

 
Het meedoenbeleid vormt het beleidskader voor de voorstellen die worden gedaan: mensen in de 
gelegenheid stellen te participeren.  
 
Het vooralsnog toegekende bedrag voor educatie is dusdanig lag, dat de cursus alfabetisering hier niet 
van gefinancierd kan worden. Indien het gevraagde bedrag niet wordt toegekend, stopt de cursus 
alfabetisering NT2. De cursus alfabetisering NT2 wordt gevolgd door cursisten, die op die wijze hun 
kansen vergroten op professionele en/of sociale redzaamheid. De kans dat de minister overgaat tot een 
herverdeling van het educatiebudget is reëel; op dat moment vloeit dit geld weer terug naar de post 
‘reserve participatie’. Probleem is dat daarover nu nog geen duidelijkheid bestaat, dit wordt in de eerste 
maanden van 2013 verwacht. Daarop wachten betekent dat de cursisten zolang niet naar cursus kunnen 
en (een deel van ) de opgedane kennis teniet zal worden gedaan. Vandaar dat voor het 1e half jaar van 
2013 een bedrag wordt gevraagd, zodat deze cursus in ieder geval tot de zomervakantie door kan gaan. 
Gevraagd wordt een bedrag van € 25.920 voor het educatiebudget 2013. 
 
 

Vervolgprocedure 

N.v.t. 



 

Financiële consequenties 

De reserve participatie vermindert van € 114.500,- naar € 79.580,-. 

Adviezen 

Het gevraagde besluit is afgestemd betrokken partijen, zoals Werkplein Baanzicht en het ROC 
Alfacollege.  

Gevraagd besluit 

Een bedrag van € 25.920,- te dekken uit de reserve participatie, nummer 5220000 096, te bestemmen 
voor het educatiebudget 2013, ter financiering van de cursus alfabetisering van januari – juli 2013. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


