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Raadsbesluit 

Wijzigingsverordening Subsidie VVE-

TPO Gemeente Maastricht 2020 e.v. 

 

 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

In maart 2020 is de nieuwe Verordening Subsidie Vroegschoolse Educatie (VVE) – Taalactiviteiten Primair 

Onderwijs (TPO) Gemeente Maastricht 2020 e.v. vastgesteld door de Raad. Ook is een bijhorend 

subsidieplafond van €200.000 euro vastgesteld. De verordening heeft tot doel: het bieden van financiële 

ondersteuning voor scholen primair onderwijs, om kinderen met (taal)achterstand naadloos tussen hun 

2,5e en 13e jaar te kunnen ondersteunen en begeleiden als hun eigen middelen daar niet toereikend voor 

zijn, voortbouwend op de aanpak Voor- en Vroegschoolse Educatie. 

 

Schoolbesturen ontvangen via de gemeente rijksmiddelen voor het bestrijden van taal- en 

onderwijsachterstanden. Voorheen werden deze verdeeld op basis van het aantal gewichtenleerlingen en 

dit is door het Ministerie van OCW aangepast naar een achterstandsscore per school. De gemeente heeft  

bij de verdeling van het subsidieplafond altijd dezelfde systematiek aangehouden. Vandaar dat wij deze 

Wijzigingsverordening aan uw raad voorleggen. De aanvraagprocedure was gebaseerd op 
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gewichtenleerlingen. In de nieuwe aanvraagprocedure wordt deze gewijzigd naar een aanvraag op basis 

van achterstandsscores. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de ruim 115 kinderen die met deze 

subsidie ondersteund worden. De schoolbesturen van Maastricht Mosa Lira, Suringar, Kom Leren en 

Smart Limburg konden- en kunnen nog steeds- aanspraak maken op deze subsidie.  

Door het vaststellen van deze Wijzigingsverordening kan er een aanpassing plaatsvinden in de 

aanvraagprocedure en kan de toekenning van de subsidie op basis van de achterstandsscore van de 

scholen starten. De subsidiegelden van 2019-2020 en 2020-2021 staan nu gereserveerd bij de gemeente 

en kunnen met terugwerkende kracht worden ingezet ten behoeve van de financiële ondersteuning voor 

scholen primair onderwijs. De scholen willen deze gelden koppelen aan hun plannen en het programma 

voor kinderen voor schooljaar 2021-2022. 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen Wijzigingsverordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 2020 e.v. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

 

In maart 2020 is de nieuwe Verordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 2020 e.v. en bijhorend 

subsidieplafond door de Raad vastgesteld. Daarbij is echter een wijziging in de aanvraagprocedure -de 

aanvraag en toekenning op basis van het aantal gewichtenleerlingen wijzigen naar het aanvragen en 

toekennen op basis van een achterstandsscore (artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO) - ten 

behoeve van de subsidie TPO niet meegenomen. In de tussenliggende periode heeft deze aanpassing in 

de Verordening vanwege Corona vertraging opgelopen. Het schooljaar 2019-2020 is het laatste jaar dat 

deze subsidiegelden op basis van de oude aanvraagprocedure aangevraagd konden worden. De 

subsidiegelden voor de VVE-TPO voor schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 zijn gereserveerd bij de 

gemeente Maastricht. De subsidiegelden hebben een subsidieplafon van €200.000. Het vastgestelde 

subsidieplafond van het betreffende schooljaar wordt verdeeld naar rato van de som van de 

achterstandsscores op de scholen in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor een 

aanvraag wordt gedaan. 

Begripsbepalingen 

 Achterstandsscore: Het Centraal bureau voor de statistiek berekent jaarlijks de achterstandsscore 

van elke basisschool op basis van de onderwijsscores van de leerlingen die op de teldatum zijn 
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ingeschreven op een basisschool conform de bepalingen m.b.t. de achterstandsscore 

basisscholen, zoals opgenomen in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO; 

 T-1 systematiek subsidie TPO: de peildatum 1 oktober van het vorig schooljaar is geldend voor de 

bepaling van de achterstandsscore dat wordt opgegeven bij de aanvraag voor de subsidie van 

het schooljaar waarvoor de subsidie is aangevraagd. 

 

2. Gewenste situatie. 

Na de vaststelling van deze wijzigingsverordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 2020 e.v. kan 

de aanvraagprocedure- en toekennen van de subsidies op basis van de achterstandsscore van de 

scholen starten en kunnen de middelen ter grootte van het subsidieplan worden ingezet ten behoeve van 

de financiële ondersteuning van primair onderwijs, zodat zij kinderen met (taal)achterstand tussen hun 

2,5e en 13e levensjaar kunnen begeleiden en ondersteunen. Door een eenmalige afwijkende 

aanvraagtermijn ten behoeve van scholenjaren 2020-2021 en 2021-2022 op te nemen kan tevens de 

aanvraagprocedure voor deze scholenjaren worden ingezet.  

 

3. Argumenten. 

Als gevolg van de vaststelling van de aanvraagprocedure en toekenning van de subsidie op basis van de 

achterstandsscore van de scholen kunnen de middelen ingezet worden ten behoeve van de financiële 

ondersteuning voor scholen primair onderwijs. De scholen willen deze gelden koppelen aan hun plannen 

voor schooljaar 2021-2022. Deze subsidiegelden staan nu gereserveerd binnen de gemeente.  

 

4. Alternatieven. 

De aanvraagprocedure kan na vaststelling van de raad aangepast worden. Na deze wijziging in de 

procedure kunnen scholen hun aanvraagprocedure starten. Wanneer deze Wijzigingsverordening op de 

aanpassing van de aanvraagprocedure niet wordt vastgesteld kunnen scholen deze gelden niet koppelen 

aan hun plannen en het programma voor schooljaar 2021-2022. 

 

5. Financiën. 

Bij de vaststelling van de Verordening Subsidie VVE-TPO in maart 2020 is tevens een 

subsidieplafond van € 200.000,00 per jaar vastgesteld ten behoeve van de subsidie TPO. De 

wijziging die voorligt betreft een technische wijziging in de aanvraagprocedure en de grondslag voor 

de verdeling van het subsidieplafond. Deze wijziging in de aanvraagprocedure heeft geen financiële 
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gevolgen. De inhoudelijke wijzigingen en het bijhorende subsidieplafon aangaande Verordening 

VVE-TPO gemeente Maastricht is eerder door de raad vastgesteld. 

 

6. Vervolg. 

Indien de gemeenteraad de Wijzigingsverordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 2020 

e.v. vaststelt volgt publicatie in decentrale regelgeving. De publicatie zal tevens onder de aandacht 

worden gebracht van de schoolbesturen primair onderwijs in Maastricht.  

 

7. Participatie 

De wijziging van de grondslag voor de subsidie in het kader van TPO is gedurende 2020 besproken 

met de schoolbesturen primair onderwijs in Maastricht. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 19-05-2021; organisatieonderdeel BO 

Sociaal, no. 2021-14916; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening 

2020 Maastricht, Wet Primair Onderwijs afdeling 10 onderwijsachterstandenbeleid (artikel 165 t/m 

168a); 

 

BESLUIT: 

 

De Wijzigingsverordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 2020 e.v. vaststellen. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 22 juni 2021 

 

de griffier,  de voorzitter, 

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}} 

 

 

 


