Bijlage Voorzieningen
De navolgende voorzieningen vallen onder de werking van de verordening:
Bijlage 1
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Aanpassen bestaande schoolgebouwen in het voortgezet speciaal onderwijs
waardoor deze beter geschikt worden voor het aanbieden van praktijkgericht
onderwijs

Bijlage 1
1. Aanduiding van de voorziening
Vergoeding voor de aanpassing aan de huisvesting van een bestaand schoolgebouw waardoor
dat gebouw beter geschikt wordt gemaakt voor praktijkgericht onderwijs.
Onder een bestaand gebouw wordt mede verstaan een gebouw waarvan de realisatie al zover
is gevorderd dat oplevering en ingebruikneming in 2007 of 2008 zal plaatsvinden. Bij de
aanpassing het gebouw kan het tevens gaan om een nieuwe inrichting ten behoeve van
praktijkgericht onderwijs.
2. Indieningsdatum
(n.v.t., zie toelichting)
3. Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend
Kalenderjaar 2007
4. Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor
de voorziening
4a. Schoolsoort
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
4b.
Een school komt in aanmerking voor deze voorziening indien deze niet eerder op basis
van deze verordening ter beschikking is gesteld.
Voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Groenlo zoals deze op het moment van toepassing luidt,
komen niet voor subsidie in aanmerking op basis van deze verordening.
5 Wijze van toekenning met daarbij behorende berekeningseenheid
• het aantal leerlingen (V)SO, niet zijnde verbreed toegelaten leerlingen, ouder dan 12
jaar (inclusief ZMLK) op 1 oktober 2005 zoals opgegeven op de leerlingentelling
OCW/CfI:
€ 1.000,00 per leerling (V)SO ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK), en
€ 140,00 extra per leerling ZMLK.
• een plan waarin de aanvraag wordt onderbouwd. Uit dit plan moet blijken om welke
aanpassing het gaat, wat daarvan de doelstelling is en welk bedrag wordt aangevraagd.
6. Subsidieplafond
6a
Er is sprake van een subsidieplafond. Het subsidieplafond is gelijk aan het bedrag dat in zijn
totaliteit voor dit doel aan het gemeentefonds is toegevoegd.
6b
Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over alle aanvragen die voor toekenning in
aanmerking komen. Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, worden de bedragen
zoals genoemd bij V. aangepast naar rato van de berekeningseenheid.
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Toelichting
In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er behoefte aan een versterking van de
mogelijkheden voor arbeidstoeleiding zodat leerlingen beter kunnen worden voorbereid op
arbeidsmatige activiteiten. Meer praktijkgericht onderwijs betekent dat meer praktijkgerichte
ruimte nodig is.
Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente éénmalig een bedrag van € 42.173,00 ter
beschikking.
1. Aanduiding van de voorziening
Hier staat aangegeven dat het gaat om een vergoeding voor de aanpassing aan de huisvesting
van een bestaand schoolgebouw waardoor dat gebouw beter geschikt wordt gemaakt voor
praktijkgericht onderwijs. Bij aanpassing kan het ook gaan om een nieuwe inrichting of om
nieuwe materialen waardoor beter praktijkgericht onderwijs mogelijk is.
2. Indieningsdatum
Hier kan de indieningsdatum voor de betreffende voorziening worden bepaald. In dit voorstel is
er geen datum vastgesteld. Voorgesteld wordt om in overleg met de schoolbesturen, een
geschikte datum invullen. Dit mede omdat een ingrijpende verbouw/uitbreiding van het
bestaande schoolgebouw in voorbereiding is.
3. Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend
Omdat het om eenmalige gelden gaat, is ervoor gekozen het kalenderjaar 2007 als tijdvak te
kiezen.
4. Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de
voorziening
Het geheel van criteria zoals geformuleerd onder 4., geeft de omstandigheden weer waarin de
school moet verkeren om in aanmerking te komen voor de voorziening.
4a Schoolsoort
Hier is aangegeven dat de mogelijkheid om de voorziening aan te vragen wordt geopend voor
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de verordening.
4b
Het betreft hier een éénmalige subsidie waarop door de school maar éénmalig aanspraak kan
worden gemaakt.
5 Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
De ‘wijze van toekenning’ geeft de grondslag aan voor toekenning van voorzieningen. Op grond
van de wet dient de verordening te voorzien in een behandeling naar dezelfde maatstaf. Met de
invulling van dit element van de bijlage wordt op een objectiveerbare wijze – voor wat betreft het
bepalen van de omvang van de toekenning – hieraan invulling gegeven.
Er wordt aangesloten bij de systematiek zoals die gebruikt is voor verdeling van de FES
middelen in het gemeentefonds. De verdeling vindt plaats via een maatstaf die eenmalig
speciaal voor dit doel in het leven is geroepen, namelijk het aantal leerlingen (V)SO ouder dan
12 jaar (inclusief ZMLK) op 1 oktober 2005. Dit betekent dat voor elke (V)SO-leerling ouder dan
12 jaar eenmalig een bedrag van € 1.000 beschikbaar wordt gesteld.
Daarnaast wordt voor leerlingen ZMLK een (eenmalig) extra bedrag beschikbaar gesteld. Het
gaat hier om een incidentele impuls voor het jaar 2006. Ook dit bedrag wordt verdeeld via een
maatstaf die eenmalig speciaal hiervoor in het leven is geroepen, namelijk het aantal leerlingen
ZMLK op 1 oktober 2005. Dit komt neer op een extra toevoeging van € 140 per leerling VSO-
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ZMLK. Voor deze leerlingen is er dus een bedrag van (1.000 + 140) 1.140 euro per leerling
beschikbaar.
Aan het VSO ZMLK zijn ook de SO ZMLK leerlingen toegevoegd van 13 jaar en ouder op een
school zonder VSO component. Verbreed toegelaten leerlingen zijn hierbij buiten beschouwing
gelaten. Een verbreed toegelaten leerling is een leerling, die door een commissie voor de
indicatiestelling toelaatbaar is verklaard tot een andere onderwijssoort binnen het regionaal
expertisecentrum dan de onderwijssoort die door de school, waar de leerling is meegeteld,
wordt verzorgd. Deze categorie komt in Oost Gelre niet voor.
Bij beide maatstaven is gekozen om 1 oktober 2005 als definitief vaststellingsmoment te
gebruiken. Ook hier is aangesloten bij de verdelingssystematiek van de FES-middelen in het
gemeentefonds. Reden hiervoor is dat het hier middelen betreft afkomstig uit het FES-fonds
met een specifiek doel en voor een specifieke doelgroep. Daarbij biedt dit vaststellingsmoment
voor alle betrokken partijen duidelijkheid over het totaal beschikbare budget.
Zoals gezegd is bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor dit model uitgegaan
van de FES-middelen die voor dit doel aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. De gemeente
kan dit bedrag, in het kader van lokaal beleid hoger vaststellen.
Dit bedrag is het maximale bedrag dat per leerling ter beschikking wordt gesteld. Indien het
subsidieplafond (zie 6.) wordt uitgeput, kan het namelijk noodzakelijk zijn om minder per
berekeningseenheid uit te keren.
Tot slot wordt aan het schoolbestuur gevraagd in een plan in te dienen waarmee de aanvraag
wordt onderbouwd en inzichtelijk wordt gemaakt waaraan het geld wordt uitgegeven.
6. Subsidieplafond
6a.
Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd. Dat bedrag is gelijk aan het
budget dat voor de gemeente voor dit doel is toegevoegd aan het gemeentefonds, in casu een
bedrag van € 42.173,00.
6b.
Algemeen
Aan een subsidieplafond moeten verdelingsregels worden gekoppeld. Wanneer het plafond
wordt overschreden, is er in dit model voor gekozen om het beschikbare bedrag te verdelen
over alle aanvragen die voor toekenning in aanmerking komen. De bedragen per leerling,
genoemd bij V. worden in dat geval naar rato aanpast / naar beneden bijgesteld.
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