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Ter inzage in raadsportefeuille - 

 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 

Samenvatting  

 

Het college heeft de Subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht voorlopig vastgesteld. Tijdens de 

behandeling van de Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 in september 2021 is de toezegging 

gedaan dat de raad wordt betrokken in de uitwerking van de subsidieregeling Educatieve Agenda 

Maastricht. Met voorliggend peilingvoorstel wilt het college peilen wat de raad van de opgestelde 

subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht vindt, voordat het college de regeling definitief 

vaststelt.  

 

Peilpunten 

 

1. Voldoet de voorliggende subsidieregeling aan de verwachtingen van de raad en/of wilt de raad 

nog specifieke punten aan het college meegeven voordat definitieve vaststelling plaatsvindt 

door het college.  
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1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Eind september 2021 heeft de gemeenteraad de Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 (verder: 

EAM) vastgesteld. Tijdens de behandeling van de EAM is de toezegging gedaan dat de raad wordt 

betrokken in de uitwerking van de subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht. Met voorliggend 

peilingvoorstel wilt het college peilen wat de raad van de opgestelde subsidieregeling Educatieve 

Agenda Maastricht vindt, voordat het college de regeling definitief vaststelt.  

 

Op basis van artikel 3 van de Algemene subsidieverordening 2020 van Gemeente Maastricht is het 

vaststellen van een subsidieregeling de bevoegdheid van het college van burgemeester en 

wethouders.   

 

2. Gewenste situatie. 

Het college zal, met eventuele te verwerken inbreng van de gemeenteraad, de subsidieregeling 

Educatieve Agenda Maastricht definitief vaststellen. Hierna zal tot uitvoering van de regeling worden 

overgegaan.  

 

 

3. Argumenten. 

De concept subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht is als bijlage bij dit peilingvoorstel 

toegevoegd. De subsidieregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

 

 De ambities en bijbehorende beleidsdoelen zoals opgenomen in het Ambitiedocument als 

onderdeel van de Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024. Deze subsidieregeling is een 

uitwerking van ambitie 1 en ambitie 3 van de EAM, namelijk:  

o Samen voor een doorgaande ontwikkellijn met oog voor gelijke kansen, 

talentontwikkeling en gezondheid; 

o Samen voor een passende plek voor elk kind, zo inclusief, kind- en thuis nabij 

mogelijk. 

Dit blijkt hoofdzakelijk uit artikel 3 Activiteiten lid 1 van de subsidieregeling.  
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 De wens van de gemeenteraad om het kwetsbare kind, de kwetsbare jongere als 

uitgangspunt te nemen. Daarbij ligt de nadruk op het voorkomen dat kinderen/jongeren in 

een kwetsbare positie terecht komen (preventie en vroegsignalering). 

Dit blijkt hoofdzakelijk uit artikel 3 Activiteiten lid 2 van de subsidieregeling.  

 

 In het Ambitiedocument als onderdeel van de Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 is 

ook ambitie 2 ‘Samen voor partnerschap’ opgenomen. Samenwerking is in deze 

subsidieregeling een voorwaarde om een subsidie te kunnen krijgen.  

Dit blijkt uit artikel 10 Aanvraag lid f t/m h en artikel 15 Verantwoording. 

 

 Het financieel kader zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De regeling maakt 

onderscheid in onderwijscategorieën (kindcentra, speciaal- en voortgezet onderwijs) met per 

onderwijscategorie een budgetplafond per schooljaar.  

Dit blijkt hoofdzakelijk uit artikel 6 Subsidieplafond en artikel 7 Hoogte van de subsidie van 

de subsidieregeling.  

In de paragraaf Financiën wordt hier nog nader op ingegaan.  

 

 

 Subsidie kan uitsluitend per onderwijscategorie worden aangevraagd door een 

schoolbestuur voor kindcentra of een schoolbestuur van scholen die zijn gevestigd binnen 

Maastricht. Een schoolbestuur kan in één aanvraag voor meerdere locaties subsidie 

aanvragen. 

Dit blijkt hoofdzakelijk uit artikel 10 Aanvraag van de subsidieregeling.  

 

4. Alternatieven. 

 Voor de uitvoering van de regeling wordt ervoor gekozen om de subsidieverstrekking te laten 

plaatsvinden op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de 

betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.  

Dit blijkt uit artikel 9 Wijze van verdeling en artikel 11 Aanvraagtermijn van de 

subsidieregeling. Op deze manier is er sprake van spoedige en gelijkwaardige afhandeling 

van de aanvragen. 
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 Het is voor een schoolbestuur in samenwerking met betrokken partners mogelijk om voor 

eenzelfde project of activiteit opvolgende schooljaren een aanvraag in te dienen. Er is geen 

mogelijkheid om een meerjarig project of activiteit in te dienen. Op deze manier is er sprake 

van jaarlijkse verantwoording van bestede middelen.   

 

 Diverse partners ontvangen via andere financieringslijnen al subsidie of bekostiging van 

Gemeente Maastricht of de rijksoverheid. Deze kosten komen niet voor de subsidie 

Educatieve Agenda Maastricht in aanmerking. Dit blijkt uit artikel 3 lid 2 Aanvraag en artikel 5 

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen van de subsidieregeling. 

 

5. Financiën. 

Het beschikbare structurele budget voor de subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht is bij de 

behandeling van de Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 vastgesteld1. De budgetplafonds voor 

de komende jaren zijn:  

 

Schooljaar 2022-2023 2023-2024 2024-2025 e.v. 

Budgetplafon €256.283 €247.130 €234.926 

 

In de subsidieregeling zijn deze budgetplafonds verdeeld per onderwijscategorie per schooljaar en 

vervolgens in het maximale aanvraagbedrag per onderwijscategorie per schooljaar. 

Zie voor specificatie artikel 6 Subsidieplafond en artikel 7 Hoogte van de subsidie van de 

subsidieregeling. Deze nadere specificatie is een indeling gebaseerd op het aantal kindcentrum- en 

schoollocaties in de stad en het aantal leerlingen per locatie. Gezien de scope van de projecten of 

activiteiten die voor de subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht in aanmerking komen (artikel 

3 lid 2), is de aanname dat er per onderwijscategorie voor een beperkt aantal projecten of activiteiten 

per schooljaar een aanvraag zal worden ingediend.  

 

Tijdens de behandeling van de Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 is ook gesproken over de 

gemeentelijke NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs). Het gaat hier om incidentele 

middelen vooralsnog voor de duur van twee schooljaren. Hiertoe wordt een plan van aanpak 

                                                        
1 N.b. Het aflopende budgetplafond komt door verwerkte bezuinigingen. Na schooljaar 2024-2025 blijft het 
budget(plafond) gelijk aan dit laatstgenoemde schooljaar. Er vindt jaarlijks indexering plaats.   
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opgesteld, tevens in lijn met de inhoudelijke Educatieve Agenda Maastricht. De gemeenteraad wordt 

over de inhoud van dit plan van aanpak geïnformeerd. 

 

6. Vervolg. 

Het college zal, met eventuele te verwerken inbreng van de gemeenteraad op basis van de 

behandeling van dit peilingvoorstel, de subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht definitief 

vaststellen. 

 

De betrokken partners zijn al op voorhand geïnformeerd over de concept subsidieregeling 

Educatieve Agenda Maastricht, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een eventuele aanvraag.  

De regeling is van kracht na definitieve vaststelling door het college en na officiële publicatie.  

In de subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht is geregeld dat aanvragen 13 weken voor het 

schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten worden ingediend.  

Hiermee kunnen gehonoreerde projecten en activiteiten per schooljaar 2022-2023 van start.   

 

In lijn met de Algemene Subsidieverordening 2020 van Gemeente Maastricht dient de 

subsidieontvanger (in dit geval het penvoerdende schoolbestuur) uiterlijk 13 weken nadat de 

gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling c.q. een verantwoording van de 

subsidie in. In dit geval is dit dus uiterlijk 13 weken na het betreffende schooljaar.  

 

7. Participatie 

Voor het opstellen van de subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht heeft er geen participatie 

met derden plaatsgevonden. Dit omdat de betreffende partijen, tevens de partijen zijn die voor de 

betreffende subsidie in aanmerking komen.  

Zoals bekend heeft er wel uitgebreide participatie plaatsgevonden in het voortraject (Onderwijsvisie 

‘Samen leren in Maastricht’ en Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024). 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

  

G.J.C. Kusters 

De Burgemeester, 

 

J.M. Penn-te Strake. 

 


