
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

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

Datum 1 juni 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar AAMM Sterken 
Telefoonnummer: 043-350 6012 
Angelique.Sterken@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Besluitvorming voorbereiden; met elkaar en de portefeuillehouder in debat 
gaan en politieke vragen vragen 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

In maart 2020 is de  Verordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 
2020 e.v. vastgesteld door de Raad. Echter is een wijziging in de 
aanvraagprocedure, de aanvraag en toekenning op basis van het aantal 
gewichtenleerlingen naar het aanvragen en toekennen op basis van een 
achterstandsscore (artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO) ten behoeve 
van de subsidie TPO niet in deze  Verordening meegenomen. 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.  

Inhoud  Het betreft een wijzigingsverordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 
2020 e.v. Door een landelijke technische wijziging van gewichtenleerling naar 
achterstandsscores moet de grondslag waarop we de subsidie in het kader 
van Taalactiviteiten Primair Onderwijs (TPO) verdelen onder de 
schoolbesturen aangepast worden. 
Nieuwe aanvragen moeten ingediend zijn voor 1 juni voorafgaand aan het 
schooljaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan. Voor de schooljaren 2020-
2021 en 2021-2022 hebben we een uitzondering op deze termijn beschreven. 
De aanvraag voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 dient uiterlijk 1 
september 2021 te zijn ingediend zodat de schoolbesturen nog voor de start 
van het nieuwe schooljaar van 2021-2022 en gekoppeld aan hun 
schoolplannen de subsidie kunnen inzetten.   
Door deze Wijzigingsverordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 
2020 e.v. kan de aanvraagprocedure en toekenning van de subsidie op basis 
van de achterstand score van de scholen starten en 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. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het debat 
waar nodig. 



 

 

 

 

 

 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. Bij uitzondering kan de 
ambtenaar een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van 
de voorzitter.  

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toeschouwer de ronde via de livestream te volgen. 

Vervolgtraject Raadsvergadering 22 juni 

 


