AANVULLENDE VERGOEDING KOSTEN MATERIËLE INSTANDHOUDING T&B LOKATIES.
I

Aanduiding van de voorziening
Tegemoetkoming in de kosten van materiële instandhouding ten behoeve van basisscholen die zijn
gefuseerd in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid en zijn gehuisvest in meer dan één
gebouw.

II

Indieningsdatum
1 februari

III

Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend
Kalenderjaar of deel van een kalenderjaar als de onder I aangegeven situatie zich niet meer
voordoet.

IV

Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor een voorziening
IVa Schoolsoort
(x) Scholen voor basisonderwijs
( ) Speciale scholen voor basisonderwijs
( ) Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
( ) Scholen voor voortgezet onderwijs
IVb De voorziening staat wel/niet open voor de nevenvestiging/
dislokatie van een hoofdvestiging in een andere gemeente
( ) wel open
(x) niet open
IVc Hoofdgebouw/dislokatie/nevenvestiging
De voorziening staat open voor die basisscholen, welke op grond van de operatie Toerusting en
Bereikbaarheid zijn gehuisvest in een hoofdgebouw en één of meerdere dislokaties.

V

Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
Per school een bedrag per m² voor de groepsafhankelijke programma's van eisen en een bedrag per
leerling voor de leerlingafhankelijke programma's van eisen (uitsluitend het onderdeel "middelen").
In de toelichting wordt aangegeven op welke wijze de berekening plaatsvindt.

VI

Subsidieplafond
VIa Er is sprake van een subsidieplafond. De jaarlijkse vaststelling van het subsidieplafond en de
daarbij behorende verdelingsregels wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders.
VIb Verdelingsregels: indien de onder V berekende vergoedingen in totaliteit het beschikbare
budget overschrijden, wordt het budget naar rato over de verschillende scholen verdeeld.

Toelichting
De vergoeding per school voor de groepsafhankelijke materiële instandhouding wordt berekend door
de:
bruto m² vloeroppervlakte van de in gebruik zijnde gebouwen (op basis van de bij de gemeente vastgelegde
registratie van onderwijsgebouwen in het kader van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Middelburg) verminderd met:
a. de genormeerde bruto m² vloeroppervlakte (gerelateerd aan het aantal groepen in de jaarlijkse
beschikking materiële instandhouding) op basis van de jaarlijks door de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen vastgestelde groepsafhankelijke programma's van eisen en
b. het aantal groepen leegstand (genormeerd 105 m² per groep),

te vermenigvuldigen met het totaalbedrag per bruto m² vloeroppervlakte zoals dat wordt aangegeven in
de jaarlijks door genoemde staatssecretaris vastgestelde vergoedingsformule van de groepsafhankelijke
programma's van eisen.
De vergoeding per school voor de leerlingafhankelijke materiële instandhouding is het verschil in
uitkomst tussen:
1. het jaarlijks door eerdergenoemde staatssecretaris vastgestelde bedrag per leerling (onderdeel
"middelen" van de leerlingafhankelijke programma's van eisen) te vermenigvuldigen met het aantal
ongewogen leerlingen incl. 3% verhoging op de wettelijke teldatum van het voorafgaande jaar en
2. het jaarlijks door eerdergenoemde staatssecretaris vastgestelde bedrag per leerling (onderdeel
"middelen" van de leerlingafhankelijke programma's van eisen) te vermenigvuldigen met het aantal
ongewogen leerlingen incl. 3% verhoging op de wettelijke teldatum van het voorafgaande jaar en de
uitkomst van deze berekening te vermenigvuldigen met de uitkomst van de volgende berekening:
aantal bruto m² vloeroppervlakte van de in gebruik zijnde gebouwen (op basis van de bij de gemeente
vastgelegde registratie van onderwijsgebouwen in het kader van de verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Middelburg) verminderd met het aantal groepen leegstand (genormeerd
105 m² per groep) en gedeeld door de genormeerde bruto m² vloeroppervlakte (gerelateerd aan het
aantal groepen in de jaarlijkse beschikking materiële instandhouding) zoals deze wordt aangegeven in
de jaarlijks door genoemde staatssecretaris vastgestelde vergoedingsformule van de groepsafhankelijke
programma's van eisen.

