Bijlage IV Financiële normering
Alle in deze bijlage genoemde bedragen zijn incl. BTW.
De in dit hoofdstuk opgenomen normbedragen voor het jaar 2010 zijn aangepast conform
de systematiek van prijsbijstelling en indexering die is opgenomen in hoofdstuk 4,
Indexering.
1 School voor basisonderwijs
In dit hoofdstuk zijn genormeerde bedragen opgenomen voor:
- eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair (paragraaf 1.4);
- eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair voor een gymnastiekzaal
(paragraaf 1.6).
1.1 vervallen
1.2 vervallen
1.3 vervallen
1.4 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
Basisschool
Het bedrag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair tezamen bestaat uit
een basisbedrag en een bedrag per m². De hierna opgenomen bedragen zijn
investeringsbedragen per school met een gegeven aantal m² Bij uitbreiding wordt het uit
te keren bedrag bepaald aan de hand van het verschil tussen de investeringsbedragen
van de school met en zonder uitbreiding..
De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen (in
euro):
Vergoeding basisschool
Basisbedrag
€ 35.845,33
Naast het basisbedrag voor elke m² bvo € 125,39
Speciale school voor basisonderwijs
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van
de volgende bedragen in euro):.
Vergoeding speciale basisschool
Basisbedrag
€ 76.050,92
Naast het basisbedrag voor elke m² bvo € 129,73
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een
speellokaal van een school voor speciaal basisonderwijs bedraagt € 6.939,99.
1.5 vervallen
1.6 Gymnastiek
OLP/meubilair
De vergoeding voor de eerste inrichting met OLP/meubilair voor een gymnastiekzaal
bedraagt voor zowel een basisschool als een speciale school voor basisonderwijs
€ 48.021,61.

2 School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
In dit hoofdstuk zijn genormeerde bedragen opgenomen voor:
- eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair (paragraaf 2.4) en
- eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair voor een gymnastiekzaal
(paragraaf 2.5).
2.1 vervallen
2.2 vervallen
2.3 vervallen
2.4 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
Het bedrag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair tezamen bestaat uit
een basisbedrag en een bedrag per m². De hierna opgenomen bedragen zijn
investeringsbedragen per school met een gegeven aantal m² Bij uitbreiding wordt het uit
te keren bedrag bepaald aan de hand van het verschil tussen de investeringsbedragen
van de school met en zonder uitbreiding
Eerste inrichting onderwijsleerpakket
Basisbedrag Naast het basisbedrag voor elke m² bvo
SO/VSO-doven € 128.138,54 € 223,67
SO/VSO-sh
€ 116.403,66 € 289,89
SO/VSO-esm € 108.468,28 € 144,14
SO/VSO-visg € 153.938,08 € 275,12
SO/VSO-lz
€ 98.164,51 € 135,56
SO/VSO-lg
€ 115.567,26 € 264,27
SO/VSO-zmlk € 96.639,88 € 114,99
SO/VSO-zmok € 94.329,81 € 132,20
SO/VSO-pi
€ 95.163,67 € 143,56
SO/VSO-mg
€ 117.011,90 € 117,26
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een
speellokaal bedraagt € 6.939,99

2.5 Gymnastiek
OLP/meubilair
De vergoeding voor de eerste inrichting met OLP/meubilair voor een gymnastiekzaal voor
(voortgezet) speciaal onderwijs ziet er als volgt uit:
OLP/Meubilair
Schoolsoort
Bedrag in euro
SO-doven
€ 38.294,33
SO-sh/esm
€ 38.069,68
SO-visg
€ 46.089,08
SO-lg/mg
€ 50.486,16
SO-lz/pi
€ 36.211,67
SO-zmlk
€ 36.211,67
SO-zmok
€ 36.137,16
VSO-doven
€ 44.895,70
VSO-sh/esm
€ 46.067,16
VSO-visg
€ 54.804,89
VSO-lg/mg
€ 56.224,56
VSO-lz/pi
€ 44.246,96
VSO-zmlk
€ 44.246,96
VSO-zmok
€ 39.498,67
SOVSO-doven € 46.492,90
SOVSO-sh/esm € 49.839,61
SOVSO-visg
€ 56.873,29
SOVSO-lg/mg € 57.754,91
SOVSO-lz/pi
€ 48.018,31
SOVSO-zmlk
€ 48.018,31
SOVSO-zmok € 39.946,87
3 School voor voortgezet onderwijs
De financiële normering voor het voortgezet onderwijs is onderverdeeld in:
- eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair (paragraaf 3.3); en
- gymnastiek (paragraaf 3.4).
3.1 vervallen
3.2 vervallen
3.3 Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair
De toekenning van een vergoeding voor eerste inrichting met inventaris (leer- en
hulpmiddelen en meubilair) is gekoppeld aan de huisvestingsvoorzieningen nieuwbouw
(niet zijnde vervangende nieuwbouw), uitbreiding en ingebruikneming (niet zijnde
ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw) waarbij de eerste inrichting
nog niet eerder van overheidswege is bekostigd. Indien bij uitbreiding wordt verwezen
naar medegebruik is toekenning van inventaris slechts van toepassing indien inventaris
in de voor medegebruik aangewezen ruimte ontbreekt dan wel niet geschikt is.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type ruimte dat wordt gerealiseerd.
Door het verschil te bepalen tussen de aanwezige bruto vloeroppervlakte per ruimtetype
en het te realiseren bruto vloeroppervlakte per ruimtetype wordt de hoogte van de
vergoeding bepaald aan de hand van de in onderstaande tabel genoemde bedragen.

Normbedragen inventaris per ruimtetype (in euro)
Algemene ruimte
147,93
Specifieke ruimte (Uiterlijke) verzorging/mode en commercie 345,74
Handel/verkoop/administratie
211,50
Praktijkonderwijs
283,97
Werkplaatsen
Techniek algemeen
362,73
Consumptief
702,44
Grafische techniek
1.342,96
Landbouw
0,00
Specifieke ruimte:
- (uiterlijke)verzorging/mode en commercie: huishoudkunde, gezondheidskunde,
uiterlijke verzorging, mode en commercie;
- handel/verkoop/administratie: verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren;
- praktijkonderwijs: praktijkwerkplekken
Werkplaatsen:
- techniek algemeen: bouwtechniek, machinale houtbewerking, meten, elektrotechniek,
installatietechniek, lasserij, metaal, voertuigentechniek;
- consumptief: werkplaats consumptieve techniek;
- grafische techniek: werkplaats grafische techniek;
- landbouw: groen-praktijk;
- praktijkonderwijs: praktijkwerkplekken.
De overige ruimte is algemene ruimte.
3.4 Gymnastiek voortgezet onderwijs
Medegebruik/huur van een niet-eigen lokaal
Naast gymnastiek in een eigen ruimte van de school is er tevens gymnastiek mogelijk in
een bestaande gymnastiekaccommodatie door middel van medegebruik van een
gymnastiekaccommodatie van een andere school, de gemeente of een commerciële
exploitant. Afhankelijk van de eigenaar van de accommodatie is de school voor voortgezet
onderwijs de volgende vergoeding verschuldigd:
a. Indien de gymnastiekruimte van een andere school voor voortgezet onderwijs wordt
gebruikt, wordt het variabele en het vaste deel van het klokuurbedrag vergoed voor het
aantal lesuren medegebruik. Voor de hoogte van de vergoeding wordt aangesloten bij het
vaste en variabele deel van de klokuurvergoeding in het primair onderwijs.
Indien de gymnastiekruimte van een school voor primair onderwijs wordt gebruikt, wordt
in ieder geval het variabele deel van het klokuurbedrag vergoed voor het aantal lesuren
medegebruik. Als de gebruiksduur van de gymnastiekruimte vanwege het medegebruik
door de VO-school boven de 26 klokuren uitkomt, dient de VO-school voor het aantal
uren dat boven de 26 klokuren ligt ook het vaste deel van het klokuurbedrag te
vergoeden.
b. Indien een gymnastiekaccommodatie van de gemeente wordt gebruikt, is de school
voor voortgezet onderwijs de gemeente een bedrag aan exploitatiekosten verschuldigd
voor het aantal lesuren gebruik. Voor de hoogte van de vergoeding wordt aangesloten bij
het vaste en variabele deel van de klokuurvergoeding in het primair onderwijs.
c. Indien een gymnastiekaccommodatie van een commerciële exploitant wordt gebruikt,
betaalt de school voor voortgezet onderwijs de huurprijs (stichtingskosten en materiële
instandhouding). De gemeente betaalt aan de school een stichtingskostenvergoeding als
onderdeel van de huur. De hoogte van deze stichtingskostenvergoeding bedraagt het
verschil tussen huurbedrag en het vaste en variabele deel van het klokuurbedrag voor
het aantal uren gebruik. Voor de hoogte van het klokuurbedrag wordt aangesloten bij het
vaste en variabele deel van de klokuurvergoeding in het primair onderwijs.
Voor de hoogte van het vaste deel van het klokuurbedrag onder a, b en c wordt het vaste
bedrag, zoals genoemd in de beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs onderdeel 'Vergoeding per klokuur',

gedeeld door 26. Vermenigvuldiging van het op deze wijze verkregen bedrag met het
aantal uren resulteert in het totale vaste deel van de klokuurvergoeding dat een school
voor voortgezet onderwijs moet vergoeden.
Huur sportvelden
Gedurende maximaal 8 weken per jaar kan een school aanspraak maken op een
vergoeding van de huur van een sportveld. De vergoeding voor deze kosten bedraagt
€ 19,59 per klokuur.
Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair
In geval van nieuwbouw (als eerste voorziening), uitbreiding en ingebruikneming (niet
zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw) waarbij de eerste
inrichting nog niet eerder van overheidswege is bekostigd, bestaat aanspraak op
vergoeding voor eerste inrichting met leer- en hulpmiddelen/meubilair. Bij de
voorzieningen vervangende nieuwbouw en medegebruik bestaat geen aanspraak op eerste
inrichting met leer- en hulpmiddelen/meubilair. De vergoeding, afhankelijk van het type
toegekende gymnastiekaccommodatie wordt bepaald op basis van de volgende bedragen
(in euro):
Eerste inrichting L.h.m./meubilair
Meubilair L.h.m
Eerste lokaal 1.014,21 60.479,18
Tweede lokaal 1.014,21 47.178,35
Derde lokaal 1.014,21 20.510,94
Oefenplaats 1
13.356,72
Oefenplaats 2
1.541,85

Totaal
61.494,48
48.192,56
21.525,15
13.356,72
1.541,85

4 Indexering
De in deze bijlage genoemde normbedragen zijn afgeleid van het prijspeil van 1 juli 1996.
Jaarlijks worden door het college de werkelijke prijsontwikkeling in het afgelopen jaar en
de verwachte prijsontwikkeling ten behoeve van het vaststellen van de hoogte van de
vergoeding in het jaar van uitvoering van het programma bekendgemaakt.
Werkelijke prijsontwikkeling
Jaarlijks worden de normbedragen aangepast aan de werkelijke prijsontwikkeling tot 1
juli van het lopende jaar. Om te voorkomen dat elk jaar alle tabellen aangepast zouden
moeten worden, wordt jaarlijks na 1 juli het prijsbijstellingscijfer bekendgemaakt.
Voor de voorzieningen nieuwbouw en uitbreiding wordt als prijsbijstellingscijfer
aangehouden het verschil tussen het CBS-indexcijfer 'Nieuwbouwwoningen; outputindex
2000=100 (inclusief BTW)', gepubliceerd in de 'Maandstatistiek bouwnijverheid' van het
CBS over het tweede kwartaal van het lopende jaar en het tweede kwartaal van het
daaraan voorafgaande jaar.
Voor de voorzieningen onderhoud, eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair
en de klokuurvergoeding gymnastiek wordt als prijsbijstellingscijfer aangehouden het
verschil tussen het CBS-indexcijfer 'Consumentenindex van alle huishoudens’ (NRreeks), gepubliceerd in de 'Maandstatistiek van de prijzen' van het CBS over de maand
juli van het lopende jaar en de maand juli van het daaraan voorafgaande jaar.
Indien de CBS-ondexcijfers “Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000 = 100” over het
tweede kwartaal van het lopend jaar niet (tijdig) beschikbaar zijn, worden de CBS-cijfers
over het eerste kwartaal van het lopende én het tweede kwartaal van het daaraan
voorafgaande jaar gehanteerd.
Verwachte prijsontwikkeling ten behoeve van het programma
Naast de bijstelling van de prijzen tot 1 juli van het jaar waarin het programma wordt
vastgesteld is het noodzakelijk om een inschatting te maken van het werkelijk prijsniveau
in het jaar van uitvoering van het programma. Dit is noodzakelijk om de hoogte van de

vergoeding bij vaststelling van het programma en het moment van vergoeding vast te
stellen.
Voor de voorzieningen nieuwbouw en uitbreiding geldt als prijsindexcijfer het MEV-cijfer
(Macro-economische verkenningen) 'bruto investeringen door bedrijven in woningen',
zoals bekendgemaakt op de derde dinsdag in september.
Voor de voorzieningen onderhoud, eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair
en de klokuurvergoeding gymnastiek geldt als prijsindexcijfer het MEV-cijfer 'prijsmutatie
van de netto-materiële overheidsconsumptie', zoals bekendgemaakt op de derde dinsdag
in september.
5 Europese aanbesteding
Voor opdrachten die vallen onder de Europese aanbesteding geldt de richtlijn van de
europese Unie (2004/18/EG) met daarin de volgende bedragen:
a. 193.000 euro excl. BTW voor leveringen en diensten
b. 4.845.000 excl. BTW voor werken.

