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ADVIES
1.

Kennis te nemen van de ingediende subsidieverantwoording 2019 door de Bovenschoolse Zorgvoorziening
(BZV).

2.

De subsidie aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO voor de periode 1-1-2019 tot en met 317-2019 ten behoeve van de Bovenschoolse Zorgvoorziening op basis van de ingediende verantwoording vast
te stellen op € 12.500.
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Samenvatting
Tot 1 augustus 2019 bood de Bovenschoolse Zorgvoorziening (verder: BZV), in aansluiting op de
zorgstructuur van het voortgezet onderwijs, tijdelijk een passend onderwijszorgarrangement voor
leerlingen die onvoldoende op de reguliere school geholpen konden worden.
De BZV werd financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de reguliere scholen, middelen van het
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV VO), regionale VSV-middelen, en door subsidie van
de gemeenten die deel uitmaken van het SWV VO. Gemeenten hadden deze financiële bijdrage
oorspronkelijk toegezegd t/m 31 december 2018, onder de voorwaarde dat tijdig een heroriëntatie op de
BZV plaats zou vinden met een voorstel voor vervolg. Dit voorstel voor vervolg is uiteindelijk door het
SWV VO opgenomen in het nieuwe ondersteuningsplan VO 2019-2023. In de nieuwe aanpak vanaf
augustus 2019 wordt het ondersteuningsaanbod/expertise van de BZV bij de reguliere VO-scholen
ondergebracht (met daarmee samenhangend budget vanuit het SWV VO), zodat het passende aanbod
thuisnabij geboden kan worden en er meer maatwerk mogelijk zou moeten zijn. In de periode van 1
januari 2019 tot 1 augustus 2019 zou dit van scholen extra inzet vragen om de transitie degelijk vorm te
geven. Daarnaast was van belang dat de leerlingen die een traject volgden bij de BZV, dit ook af zouden
kunnen maken. Op verzoek van het SWV VO hebben de gemeenten in Noord-Limburg daarom de
subsidieperiode die eindigde op 31 december 2018 nog eenmalig met een half jaar verlengd t/m 31 juli
2019. Per 1 augustus 2019 zou dan worden gestart met de nieuwe aanpak en zou de BZV als voorziening
worden ontmanteld.

Beoogd resultaat
Vaststellen dat de subsidie in 2019 rechtmatig en doelmatig is besteed aan het bieden van een tijdelijk
onderwijszorgarrangement voor leerlingen die onvoldoende op de eigen school geholpen konden worden.

Argumenten
1.1 De BZV heeft de financiële verantwoording en het inhoudelijke jaarverslag 2019 tijdig ingediend.
Ondanks de tijdige aanlevering van de subsidieverantwoording, vindt de vaststelling van deze subsidie
later plaats dan gepland. De reden hiervan is dat er nog vragen waren naar aanleiding van het
jaarverslag van het SWV VO (o.a. de (hoge) financiële reserves). Deze vragen zijn uiteindelijk naar
tevredenheid beantwoord in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van 14 januari 2021. Een
eerder OOGO in oktober 2020 is vanwege Corona geannuleerd.
2.1 Hiervoor wordt het regionale RMC-budget ingezet.
Inzet van RMC-budget past binnen de gemeentelijke (regionale) rol op het gebied van RMC.
Het RMC-budget betreft geoormerkte rijksmiddelen die de gemeente Venray ontvangt t.b.v. de
uitvoering van RMC-taken voor de subregio Venray. Het budget is dus bestemd voor activiteiten i.h.k.v.
voorkomen van voortijdig schoolverlaten voor leerlingen uit de subregio Venray (Horst aan de Maas,
Bergen, Gennep en Venray). Zoals besloten bij verlening van deze subsidie wordt het RMC-budget
hiervoor ingezet.
2.2 De verleende subsidie is volledig ingezet voor de BZV
Met behulp van de subsidie hebben zittende BZV-leerlingen hun traject kunnen afmaken en zijn er
gedragslessen uitgevoerd op scholen. De BZV heeft met de uitvoering van de taken er aan bijgedragen
dat:
- in totaal 8 leerlingen uit de regio Venray in 2019 gebruik hebben gemaakt van de BZV (lang traject), te
weten 1 uit Venray, 7 uit Horst aan de Maas;
- 92% van de leerlingen die gebruik hebben gemaakt van het aanbod BZV in 2019 is teruggekeerd
naar het regulier onderwijs.
Zie het jaarverslag voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting (bijlage 1).
In hoeverre de opgebouwde BZV-expertise na de ontmanteling is geborgd op de afzonderlijke scholen
blijft onbeantwoord in het jaarverslag. In praktijk merken we dat scholen nog volop bezig zijn met de
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inrichting van hun ondersteuningsaanbod. In het jaarverslag worden hiertoe belangrijke aanbevelingen
gedaan richting de scholen.
Risico’s
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO wordt geïnformeerd via bijgaande beschikking.

Financiële gevolgen
Het subsidiebedrag per leerling bedraagt € 1.250 voor leerlingen waarvan het traject al gestart is in 2018
(met uitloop in 2019) en € 2.500 voor leerlingen die pas zijn gestart in 2019.
Vanuit de subregio Venray hebben 8 leerlingen gebruik gemaakt van de BZV, waarvan er 6 zijn gestart in
2018 en 2 in 2019. Dit betekent een subsidie van € 12.500. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het
regionale RMC budget. Venray beheert deze middelen voor de gemeenten in de subregio (zie argument
2.1). Hier is in de begroting rekening mee gehouden.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Rechtmatigheid
De subsidie wordt rechtmatig vastgesteld op grond van de Algemene Subsidie Verordening (verder ASV)
en het Besluit Nadere Regels van gemeente Venray.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Jaarverslag BZV 2019
2. Accountantsverklaring BZV 2019
3. Beschikking vaststelling BZV subsidie 2019

Naslagwerk
Subsidieverlening Bovenschoolse Zorgvoorziening 1-1-2019 t/m 31-7-2019 (Besluit 26 november 2018)

