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Uitvoeringsregels Schoolbegeleiding gemeente Hoeksche Waard 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard; 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de schoolbegeleiding;  

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente 

Hoeksche Waard 2020; 

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;  

besluit vast te stellen de regeling “Uitvoeringsregels Schoolbegeleiding Hoeksche Waard”.  

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020; 

b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard; 

c. School: een binnen de grenzen van de gemeente Hoeksche Waard gevestigde school voor regulier primair 

onderwijs; 

d. Schoolbestuur: het bevoegd gezag van een in de gemeente Hoeksche Waard gevestigde school. 

e. Schoolbegeleiding: activiteiten ten behoeve van de schoolorganisatie of het onderwijs aan een school die 

dienen tot begeleiding, ontwikkeling, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, alsmede activiteiten 

tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen. 

 

Artikel 2 Doel van de regeling 

Schoolbegeleiding door middel van het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de 

onderwijsleersituatie alsmede de schoolloopbaan van kinderen op de scholen voor primair onderwijs in de 

gemeente Hoeksche Waard. 

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten 

Activiteiten in het kader van de individuele leerlingenzorg, dat wil zeggen zorg voor leerlingen met leer- 

en/of sociale problemen. 

- het onderzoeken van leerlingen over wie het vermoeden bestaat dat zij aanvullende zorg nodig 

hebben. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van een juiste diagnose op basis waarvan 

adequate hulpverlening op school en/of doorverwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs 

c.q. een school voor speciaal onderwijs kan plaatsvinden; 

- het verkrijgen van adviezen van deskundigen om leerlingen met een aanvullende zorgbehoefte 

beter te kunnen bedienen; 

 

 

Artikel 4 Subsidieaanvraag 

1. De aanvraag dient voor 1 november  van het lopende jaar te worden ingediend op basis van het aantal 

leerlingen op de teldatum 1 oktober van datzelfde jaar, ten behoeve van het volgende kalenderjaar. 

2. Volgens art. 7, lid 1 van de Asv dient voor de subsidieaanvraag gebruik gemaakt te worden van het 

daartoe door het college vastgestelde aanvraagformulier. 

 

Artikel 5 Subsidieverlening 

1. De subsidie is een jaarlijkse subsidie. 
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2. De subsidie wordt verleend aan een schoolbestuur. 

3. De activiteiten vinden plaats in een binnen de grenzen van de gemeente Hoeksche Waard gevestigde 

school voor primair onderwijs en/of speciaal basis onderwijs. 

 

Artikel 7 Verdeling beschikbare middelen 

Het subsidiebedrag per schoolbestuur wordt bepaald door het aantal leerlingen van de scholen, vallend 

onder het betreffende schoolbestuur, te vermenigvuldigen met het subsidiebedrag van € 10,00 per leerling. 

 

Artikel 8 Bevoorschotting 

De subsidie wordt conform artikel 15 van de Asv bevoorschot. 

 

Artikel 9 Subsidievaststelling 

1. De aanvraag tot subsidievaststelling boven een bedrag van € 10.000,- dient conform het door het college 

vastgestelde formulier met kopieën van facturen voor de activiteiten voor 1 oktober van het 

daaropvolgende jaar te worden ingediend. 

2. De subsidie voor een bepaald kalenderjaar mag niet worden overgeheveld naar een ander kalenderjaar. 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en geldigheidsduur 

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2020. 

 

Artikel 11 

Deze uitvoeringsregels worden aangehaald als ‘Uitvoeringsregels Schoolbegeleiding Hoeksche Waard’.  

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche 

Waard op  

 

 

 

 

de secretaris,         de burgemeester, 

B.W. Silvis-de Heer        A.P.J. van Hemmen 

 

 


