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Verzonden

Geachte raadsleden,

Graag informeert het college u over het besluit op welke manier de gemeente Bloemendaal het

gemeentelijk deel van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs gaat besteden.

Aanleiding

De coronacrisis heeft gezorgd voor leervertraging en/of leerachterstanden. Om dit in te halen heeft de

rijksoverheid geld vrijgemaakt voor het Nationaal programma Onderwijs (hierna NPO). Scholen krijgen

per leerling een bedrag uitgekeerd, zij mogen zelf bepalen welke interventies zij daarmee inzetten,

mits deze passen in de omschreven bestedingsdoelen.

Ook gemeenten ontvangen NPO middelen, deze kunnen worden ingezet voor interventies op terreinen

die niet direct onderwijs betreffen (waar de scholen zelf NPO geld voor ontvangen), maar wel bijdragen

aan het stimuleren van leerlingen en het wegnemen van opgelopen achterstanden. Bloemendaal

ontvangt € 591.935, in termijnen, tussen augustus 2021 en juli 2023. Dit geld mag worden uitgegeven

tot 31 juli 2025.

NPO

In de regeling NPO omschrijft het ministerie van Onderwijs de bestedingsdoelen voor het

gemeentelijke deel van de NPO middelen als volgt:

e _(Bovenschoolse) maatregelen: bijvoorbeeld inzet op onderwijsmaatregelen op gemeentelijk

niveau, zoals bijvoorbeeld een zomerschool en buitenschools aanbod;

e Maatregelen in de voorschoolse periode: activiteiten bedoeld voor kinderen die in aanmerking

komen voor voorschoolse educatie (VE) en al geïndiceerd zijn, én voor kinderen die onder de VE-

doelgroep vallen maar nog niet geïndiceerd zijn;

e Maatregelen voor zorg en welzijn: maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in de

verlengde leertijd, om coronavertragingen op sociaal en emotioneel vlak in te halen.

e Bevordering van samenwerking in de gemeente: maatregelen gericht op het bevorderen van

lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend

onderwijs en andere lokale partijen, voor de aanpak van coronavertragingen bij kinderen en

jongeren en integrale ondersteuning op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak.
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e Maatregelen voor thuiszitters: maatregelen om (dreigende) thuiszitters — zowel thuiszitters met

(langdurig) relatief verzuim als thuiszitters met absoluut verzuim — te betrekken bij de aanpak

van coronavertragingen.

Situatie na corona

Met de Bloemendaalse PO en VO scholen is overleg gevoerd over de besteding van de gemeentelijke

NPO middelen. Het algemene beeld dat uit die gesprekken duidelijk wordt is dat het gelukkig met het

grootste deel van de Bloemendaalse leerlingen goed gaat, ondanks de voor hen vervelende

achterliggende periode. Wel is duidelijk dat de leerlingen in de sociale omgang veel hebben gemist,

wat zich uit in ongewenste omgangsvormen en onaangepast gedrag in de klas. In het voortgezet

onderwijs is deze problematiek groter dan in het primair onderwijs. Het zal de (VO) scholen geruime

tijd kosten weer tot een situatie te komen zoals die gewoon was.

Er is helaas ook een kleine groep leerlingen waar het op emotioneel/mentaal vlak niet goed mee gaat.

Voor een groot deel van deze leerlingen had men al zorgen voorafgaand aan de coronacrisis, de

afgelopen periode heeft voor deze groep de problematiek zwaarder en complexer gemaakt.

Subsidie

De scholen hebben zelf het beste zicht op de problematiek en kunnen zelf het beste inschatten welke

interventies voor hen en voor hunleerlingen het best passend zijn. Om die reden is gekozen voor de

oplossing de scholen uit te nodigen voor interventies incidentele subsidie aan te vragen bij de

gemeente. Deze aanvragen worden getoetst aan bovenstaande bestedingsdoelen en aan het

gemeentelijke beleid op het gebied van onderwijs en jeugd.

Thuiszitters

De gemeenten in Zuid-Kennemerland werken samen als het gaat om het voorkomen van voortijdig

schoolverlaten en thuiszittersproblematiek. Om deze reden is (samen met Heemstede, Haarlem en

Zandvoort) met de VO scholen in Zuid-Kennemerland gesproken over maatregelen gericht op het

betrekken van (dreigende) thuiszitters. Er is afgesproken om per gemeente 15% (= € 88.650) van het

NPO budget voor dit bestedingsdoel te reserveren en de gemeente Haarlem onder de paraplu van de

GR Schoolverzuim het subsidieproces te laten afhandelen. Bloemendaal ontvangt van Haarlem een

factuur hiervoor.

Beschikbaar stellen en verantwoording

Het door het rijk aan de gemeente uitgekeerde budget moet beschikbaar worden gesteld door de

gemeenteraad. Het beschikbaar stellen heeft geen invloed op de begroting, er staat een rechtstreekse

dekking in de vorm van de rijksuitkering tegenover. Beschikbaar stellen kan gebeuren in het

eindejaarsvoorstel, een voorstel hiervoor zal worden ingediend.

De verantwoording van de ontvangen gelden vindt plaats via het systeem van single information,

single audit (SiSa) en moet uiterlijk op 15 juli van elk jaar worden gedaan. Dit is onderdeel van de

verantwoordingsinformatie van de jaarrekening. Het deel van de uitkering aan scholen dat eventueel

uiteindelijk niet, of onrechtmatig is besteed wordt teruggevorderd. dit wordt bepaald a.d.h.v. de

eindverantwoording.

Budget

De gemeente Bloemendaal ontvangt t/m juli 2023 € 591.935. Het college heeft besloten 65%

(€ 384.757) beschikbaar te stellen voor scholen, die middels een incidentele subsidieaanvraag een

beroep daarop kunnen doen. Voor PO en VO is ieder de helft (€ 192.378) van dit percentage

beschikbaar. Voor zowel PO als VO wordt dit budget gedeeld door het totaal aantal Bloemendaalse

leerlingen (peildatum 1-10-2021) om te komen tot een bedrag per leerling. Individuele scholen kunnen

maximaal toegewezen krijgen dat bedrag, maal het aantal op die school ingeschreven leerlingen. De

uitgaven van de gemeente hoeven niet synchroon te lopen met termijnen waarin de uitkering vanuit

het rijk gebeurt.



Het bedrag dat beschikbaar is voor het PO bedraagt € 192.378. Op 1 oktober 2021 stonden 3.299

leerlingen ingeschreven op alle Bloemendaalse PO scholen. Bedrag per PO leerling (192.378 / 3.299)

€ 58,31.

Het bedrag dat beschikbaar is voor het VO bedraagt eveneens € 192.378. Op 1 oktober 2021 stonden 1.757

leerlingen ingeschreven op de drie Bloemendaalse VO scholen. Bedrag per VO leerling (192.378 / 1.757)

€ 109,49.

De Bloemendaalse verdeling van dit budget probeert recht te doen aan de verschillend ervaren

problematiek, in bijvoorbeeld PO t.o.v. VO, maar ook tussen individuele scholen. Scholen kunnen

vanzelfsprekend besluiten geen subsidie aan te vragen, daarnaast wordt een grote post ‘onvoorzien’

gereserveerd, om daarmee bij grotere problematiek in een individuele school een hogere toekenning te

kunnen doen.

De precieze verdeling van het totale budget is als volgt:

totaal budget 591.935

regionale inzet (15%) 88.790

budget subsidie voor scholen (65%) 384.757 _

restant / onvoorzien (20%) 118.388

Tenslotte

Het college vertrouwt erop dat de Bloemendaalse scholen met het gemeentelijk deel van het Nationaal

Programma Onderwijs effectieve interventies zal inzetten, om daarmee de tijdens de coronacrisis

opgelopen leerachterstanden zoveel mogelijk te verkleinen of weg te nemen.

Net vriendelijke groet,
\

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

  ‚ burgemeester

NV ‚ secretaris

 



   


