Toelichting
In deze beleidsregel is de vergoeding voor lokalen bewegingsonderwijs nader geregeld. De verlegging
per 1 januari 1997 van de geldstroom 'materiële instandhouding gymnastiek' voor het primair
onderwijs naar de gemeenten via het Gemeentefonds leidt tot de opdracht aan het college om na
overleg met de schoolbesturen voor het onderwijs in lichamelijke opvoeding het aantal klokuren vast
te stellen dat ten hoogste per groep leerlingen voor vergoeding in aanmerking komt (artikel 117 en
artikel 136 WPO). Deze wettelijke opdracht is nader uitgewerkt in deze beleidsregel.
Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik
Lid 1
De capaciteit en het gebruik van lokalen bewegingsonderwijs wordt uitgedrukt in een aantal klokuren
onderwijsgebruik. De formulering 'ten hoogste' betekent dat het college ook minder klokuren kan
bekostigen wanneer op basis van het activiteitenplan van de school het gebruik van lokaal
bewegingsonderwijs onder dit niveau ligt. De formulering sluit tevens uit dat het gebruik boven deze
norm voor bekostiging van gemeentewege in aanmerking komt.
Leden 2 en 3
Hier wordt de hoogte en wijze van vergoeding geregeld voor het gebruik door het primair onderwijs
van lokalen bewegingsonderwijs die in eigendom zijn van een schoolbestuur van een niet door de
gemeente in stand gehouden school. Anders dan voor de lokalen bewegingsonderwijs die door of
vanwege de gemeente beschikbaar zijn voor het onderwijsgebruik, moet in dit geval een vergoeding
aan het schoolbestuur worden verstrekt.
Indien uit een door een school voor basisonderwijs te overleggen lesrooster blijkt dat in een
schooljaar de feitelijke verdeling van het aantal groepen 4/5 jarigen en 6/12 jarigen afwijkt van
hetgeen de splitsingstabel vermeldt, dan wordt voor wat betreft het aantal klokuren
gymonderwijs uitgegaan van het werkelijk aantal groepen 6/12 jarigen.
Een school voor primair onderwijs welke een gemeentelijke accommodatie gebruikt als lokaal
bewegingsonderwijs krijgt hiervoor geen vergoeding. De gemeente bekostigt immers tot aan het
genoemde maximum in het eerste lid zelf de exploitatie van dit gebruik. Wanneer een schoolbestuur,
niet zijnde de gemeente, eigenaar is van de accommodatie dan dient dit wel een vergoeding te
ontvangen teneinde de kosten van het onderwijsgebruik te kunnen dekken.

