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18R.00007 

Kennisnemen van: 

De inzet van het budget Onderwijskeuzes. 
(Deze Rib heeft tevens betrekking op een gedeelte van de artikel 40 vragen van CDA en D66 betreffende 
'prioritering uitgaven algemene reserve'. Deze vragen zullen zeer binnenkort integraal worden beantwoord). 

Inleiding: 

In de raadsbegroting van november heeft de raad besloten om in de begroting 2018 - 2021 voor 
Onderwijskeuzes 6 50.000 beschikbaar te stellen, in plaats van 6 100.000. Het budget Onderwijskeuzes is 
bij het begin van deze collegeperiode door de raad ter beschikking gesteld en wordt in 2018 gedekt uit de 
algemene reserve. Met het budget kunnen verschillende activiteiten worden betaald die niet gelijk worden 
gedekt door rijksbijdragen. In deze raadsinformatiebrief hebben we een nadere prioritering aangebracht van 
het budget Onderwijskeuzes. De inhoud van deze Rib houdt verband met de beantwoording van de artikel 
40 vragen van CDA en D66 betreffende 'prioritering uitgaven algemene reserve' die de raad zeer 
binnenkort zal ontvangen. 

Kernboodschap: 

Doordat het budget voor Onderwijskeuzes is gehalveerd, moeten er nadere keuzes worden gemaakt. Wij 
zijn van plan het bedrag van 650.000 in 2018 te besteden aan: 

630.000 aan versterking van het techniekonderwijs 
Het proces dat in het afgelopen halfjaar heeft plaatsgevonden rondom het vraagstuk hoe de samenwerking 
tussen het techniekonderwijs en het bedrijfsleven kan worden versterkt opdat er een betere aansluiting 
ontstaat tussen (technisch) onderwijs en de lokale, Woerdense, arbeidsmarkt. 

In het advies van de ingezette externe deskundige (zie 17R.00939) worden de kosten voor het 
voorgestelde programma geraamd op 6120.000 per jaar. Voor de startfase (de eerste zes tot negen 
maanden) worden de kosten geraamd op 650.000 tot 670.000 op te brengen door deelnemende partijen uit 
het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit vraagt echter om een voorfinanciering. De middelen binnen het 
onderwijsbudget voor 2018 zijn beperkt en structureel voorziet de begroting niet in middelen die kunnen 
worden ingezet voor het voorgestelde programma. Omdat we de ingezette koers willen voortzetten en het 
draagvlak in de regio willen uitbouwen willen wij 630.000 van het budget Onderwijskeuzes hiervoor 
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inzetten. Wij wilden een grotere impuls geven aan het techniekonderwijs, maar door de verlaging van het 
budget zijn wij genoodzaakt hieraan minder te besteden. 

Ç10.000 aan vorming Integrale Kindcentra 
Wij vinden het belangrijk dat de vorming van Integrale Kindcentra tot stand komt, zoals we u hebben laten 
weten in de raadsinformatiebrief (zie 17R.00831).Initiatieven willen we graag faciliteren door C10.000 van 
het budget Onderwijskeuzes hiervoor in te zetten. 

é5.000 aan kleine subsidies 
leder jaar komen er aanvragen voor kleine subsidies, zoals het burgemeestersontbijt en de verkeerslessen 
'dode hoek'. Dergelijke aanvragen willen wij in 2018 blijven honoreren. 

C5.000 aan stimuleringsactiviteiten 
In 2017 is in de week van het onderwijs een blijk van waardering naar scholen en docenten gegaan. 
Dergelijke stimuleringsactiviteiten vanuit de gemeente voor de scholen en docenten willen we blijven 
voortzetten. 

Daarnaast zijn er voorgenomen uitgaven die we in 2018 niet kunnen doen door de halvering van het budget 
Onderwijskeuzes, waarondereen werkconferentie over de lange termijn Onderwijsagenda. Ook de 
maatschappelijke stage (MAS) en de bijdrage aan het Woerdense Techniek Talent (WTT) kunnen niet meer 
uit het gehalveerde budget Onderwijskeuzes worden betaald. Dit kan betekenen dat de gewenste ambities 
zoals verwoord in het coalitieakkoord niet kunnen worden gerealiseerd. 

Financiën: 

In de loop van 2017 zijn we al enkele bestuurlijke verplichtingen aangegaan, waardoor het noodzakelijk is 
om de volgende begrote bedragen over te hevelen naar 2018. Dit betreft in het totaal een bedrag van 
ongeveer C80.000 dat we willen besteden aan het HEVO-traject (doordecentralisatie onderwijshuisvesting) 
(zie 17A.01099), bewegingsonderwijs (zie 17R.00194) en het vangnet zwemmen (zie 15R.00773). Ook de 
jaarlijkse bijdrage aan de maatschappelijke stage, het WTT en het samenwerkingsverband passend 
onderwijs kunnen nog éénmalig uit dit budget worden betaald, mits dit wordt overgeheveld. Dit wordt in mei 
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd in het kader van de vaststelling van de jaarrekening. 

Bovenstaande bedragen waren begroot in de veronderstelling van een budget van C100.000 voor 
Onderwijskeuzes. Als op basis van een gemeente brede afweging door de raad wordt besloten een minder 
hoog bedrag over te hevelen heeft dit consequenties voor de activiteiten die financieel kunnen worden 
ondersteund. 

Vervolg: 

Vanaf 2019 vervalt het budget Onderwijskeuzes. Dit betekent dat bovenstaande activiteiten of niet meer 
worden uitgevoerd of uit andere budgetten betaald moeten worden. 

Bijlagen: 

Nvt 
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