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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording vragen D66 Wijze van aanvraag subsidie onderwijs 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle 
raadsleden. 
 
 
INDIENING 
 
Steller vragen:  Jan Duinker D66 
 
Datum: 2 december 2020 
 
Onderwerp: Wijze van aanvraag subsidie onderwijs 
 
 
Wijze van beantwoording:  
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord. 
Indien anders gewenst: 
 
 
VRAAG 
D66 heeft in het kader van onze scholenreis, samen met vertegenwoordigers van 
onze lokale onderwijsinstellingen, een zestal speerpunten vastgesteld waar wij ons 
sterk voor gaan maken om de kwaliteit van het Heemsteedse onderwijs op een nog 
hoger plan te brengen. Deze speerpunten zijn: Ventilatie; Verkeersveiligheid; Focus 
op burgerschap; Duurzame scholen; Bestuur dichter bij leerlingen; Simpel Subsidie 
traject. 
 
Onze vraag heeft betrekking op dit laatste speerpunt. Door meerdere bestuurders 
uit het Heemsteedse onderwijs is aangegeven dat zij het meer dan op prijs stellen 
dat zij door de gemeente Heemstede financieel worden ondersteund. (college 
besluit 9 april 2019). Door de schoolleiders wordt echter aangegeven dat de 
aanvraag voor een financiële voorziening veel tijd en energie kost. Zijn geven aan 
dat dit met name komt omdat die aanvraag, jaarlijks, schriftelijk ingediend moet 
worden. 
 
D66 vraagt om die reden aan het college of de mogelijkheid onderzocht kan 
worden of deze aanvraag digitaal ingediend kan gaan worden.  
 
Antwoord:  
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Sinds schooljaar 2020-2021 kan de aanvraag digitaal worden ingediend.  
 
Daarnaast vraagt D66 of de mogelijkheid onderzocht kan worden of er voor een 
langere termijn dan een(1) jaar aangevraagd kan worden. (dit kan heel 
waarschijnlijk niet omdat de subsidies zijn gekoppeld aan het aantal leerlingen van 
dat specifieke schooljaar…je zou wel een soort schatting kunnen gebruiken net als 
de belastingdienst doet met voorlopige aanslag maar dan andersom) 
 
Antwoord: 
In de Verordening materiële en financiële gelijkstelling is de aanvraagprocedure 
opgenomen. Voor elke voorziening is een maximaal budget (subsidieplafond) 
beschikbaar dat wordt verdeeld naar rato van het leerlingenaantal. Een aanvraag 
moet inderdaad analoog aan de verstrekking van structurele subsidies jaarlijks 
worden aangevraagd en verantwoord. Wanneer bedragen voor meerdere jaren 
wordt verstrekt dient de verordening te worden aangepast. Er zijn ook nadelen aan 
deze procedure verbonden omdat bij afrekening kan blijken dat een schoolbestuur 
teveel budget heeft ontvangen omdat het leerlingenaantal lager is dan verwacht. 
Dit heeft voor alle scholen gevolgen omdat er dan een verrekening moet 
plaatsvinden. Dit zal naar onze verwachting niet leiden tot vermindering van de  
administratieve last. Niet voor de schoolbesturen en ook niet voor de gemeente. 
Daarnaast zal de jaarlijkse besteding ook verantwoord moeten worden. Ook hier 
geldt dat dit per schooljaar eenvoudiger is dan wanneer deze verantwoording 
meerdere schooljaren en boekjaren omvat. 
 
Naast de door de gemeente te verstrekken subsidie kunnen scholen ook elders een 
aanvraag doen ter verkrijging van extra gelden. (zie bijlage – subsidieoverzicht) 
Dergelijke aanvragen kosten tijd en energie en vooral deskundigheid om die op een 
juiste manier aan te vragen.  
 
D66 vraagt of het college de mogelijkheid kan verkennen om te komen tot het 
bieden van, bestuurlijke of private, ondersteuning van onze lokale onderwijs bij het 
aanvragen van dergelijke subsidies.  
 
Antwoord: 
Schoolbesturen ontvangen van het rijk via de lumpsumvergoeding geld voor 
administratie en beheer. Zij kunnen dit op eigen wijze inzetten. Er zijn 
schoolbesturen die dit geld besteden aan de eigen staf, andere huren expertise in. 
Wij zien binnen de bestaande middelen geen mogelijkheid om een aanvullende 
vergoeding vanuit de gemeente beschikbaar te stellen. Mocht in het kader van het 
IHP sprake zijn van een vraag naar ondersteuning bij het aanvragen van subsidies 
voor het schoolgebouw dan zijn wij bereid dit te faciliteren. 
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Tot slot nog het volgende. De Verordening materiële en financiële gelijkstelling is 
toe aan actualisering. De grondslag voor de berekening van diverse voorzieningen 
sluit niet meer aan bij de praktijk. We gaan hierover in overleg met de 
schoolbesturen. Het uitgangspunt van een zo simpel mogelijke aanvraag- en 
verantwoordingsprocedure zullen we bij de actualisering meenemen. Daarnaast 
willen we de subsidies, die nog niet in de verordening zijn opgenomen en die 
structureel zijn, toevoegen aan de voorzieningen. Op deze wijze is er een compleet 
overzicht van alle voorzieningen die de gemeente in geld en/of natura aan het 
basisonderwijs beschikbaar stelt. 
 
 


