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Inleiding
Met de invoering van de Wet op de Onderwijsvoorziening (WOV) uit 1987 werd de financiering
van de onderwijsbegeleidingsdiensten geregeld. Op grond van deze wet stelde de rijksoverheid een
bedrag per leerling voor zogenaamde "sobere dienstverlening" vast. De rijksoverheid keerde 50%
van dit bedrag uit aan de onderwijsbegeleidingsdiensten, waarbij de gemeenten geacht werden
eveneens een subsidie te verlenen en wel een bedrag tussen de 50% en 30% van het bedrag per
leerling voor sobere dienstverlening.
Sinds de bezuinigings- en ombuigingsoperatie 1992-1995 subsidieert de gemeente Dordrecht de
onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Holland Zuid voor een bedrag van 40% sobere dienstverlening
onder aftrek van ƒ 100.000,--.
Per 1 augustus 1997 is de WOV vervangen door de Wet Regeling Schoolbegeleiding (WRS),
waarbij de schoolbegeleiding naar de gemeenten werd gedecentraliseerd. Indertijd is er voor wat
betreft de subsidiëring voor gekozen om de WRS "beleidsarm" in te voeren. Derhalve subsidieert
de gemeente Dordrecht de Onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Holland Zuid nog steeds voor 40%
van het bedrag per leerling schoolbegeleiding onder aftrek van ƒ 100.000,--.
Het bestuur van de Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna te noemen: de
stichting) heeft thans zijn begroting 2001 ter goedkeuring aan u voorgelegd. De WRS stelt in
artikel 113, lid 3, dat uw raad jaarlijks vaststelt:
a. De omvang van de voor schoolbegeleiding bestemde middelen.
Bij het opstellen van de begroting 2001 heeft het bestuur van de stichting rekening gehouden
met een subsidie van de gemeente Dordrecht van ƒ 1.335.014,--, gebaseerd op een bedrag per
leerling van ƒ 70,-- (waarvan ƒ 797.160,-- gedekt zou worden door een door het rijk verstrekte
doeluitkering). Bij het opstellen van de begroting 2001 zijn wij uitgegaan van het laatst door
het rijk vastgestelde bedrag per leerling van ƒ 66,--. Pas 22 november 2000 heeft de
rijksoverheid het bedrag per leerling schoolbegeleiding voor 2000 definitief vastgesteld op
ƒ 70,25. Conform de in het verleden gehanteerde beleidslijn, bedraagt de omvang van de voor
schoolbegeleiding bestemde middelen ten behoeve van de stichting (gebaseerd op een
rijksbijdrage van ƒ 70,25; exclusief de bijdrage van ƒ 2,-- per leerling ten behoeve van het
zogenaamde participatiefonds) derhalve ƒ 1.340.012,60, waarvan ƒ 800.007,-- gedekt wordt
door de rijksbijdrage.
Voor de goede orde merken wij op dat in de begroting van Welzijn bij dit product geen rekening
is gehouden met de reguliere loon- en prijsstijging. Hierdoor ontstaat een tekort op de totale
raming voor schoolbegeleiding van ƒ 40.000,--. Voor het jaar 2001 vangen wij dit op binnen
de reikwijdte van de begroting van Welzijn. Wij zullen deze raming bij de eerstvolgende
verzamelwijziging aanpassen.
Vanaf het jaar 2002 zullen wij bij het opstellen van de begroting voor dit product wel rekening
gaan houden met de reguliere loon- en prijsstijging.
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b. Welk deel van de voor schoolbegeleiding bestemde middelen wordt besteed aan activiteiten in
het kader van lokaal onderwijsbeleid.
Zoals vermeld, is bij de inwerkingtreding van de Wettelijke Regeling Schoolbegeleiding per
1 augustus 1997 gekozen voor een beleidsarme invoering. Ten aanzien van de onder a)
bovengenoemde middelen is in de afgelopen jaren wel op ambtelijk niveau overleg gepleegd
met de stichting; dit heeft echter niet geresulteerd in formele afspraken op bestuurlijk niveau.
Wij streven ernaar dat wij met ingang van het dienstjaar 2002 dergelijke formele afspraken met
de stichting vastleggen. Inmiddels hebben wij een ambtelijke werkgroep ingesteld met de
opdracht om voorstellen te doen, ten einde de relatie met de onderwijsbegeleidingsdienst op dit
punt te formaliseren. Voor het jaar 2001 wordt derhalve nog niet vastgelegd welk deel van de
middelen besteed moet worden aan activiteiten in het kader van lokaal onderwijsbeleid.
De stichting heeft eveneens de jaarrekening 1999 aan u voorgelegd. Deze rekening ontmoet
onzerzijds geen bezwaar.
Resumerend stellen wij u voor:
a. goedkeuring te hechten aan de begroting 2001 van de stichting;
b. goedkeuring te hechten aan de jaarrekening 1999 van de stichting.
Voor de goede orde merken wij nog op dat wij kennis hebben genomen van de door de Tweede
Kamer aangenomen motie van het lid Cornielje bij de vaststelling van de onderwijsbegroting 2001
op 21 november 2001. Deze motie verzoekt de regering om bij het overleg met de VNG, het
WPRO (Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten) en besturenorganisaties, in te zetten op het
rechtstreeks toekennen aan scholen van schoolbegeleidingsmiddelen. Thans is nog niet duidelijk of
en wanneer de staatssecretaris deze motie gaat uitvoeren. Zodra daar aanleiding toe bestaat,
zullen wij u over eventuele wijzigingen van de financiering van de onderwijsbegeleidingsdiensten
nader informeren.
De commissie onderwijs en welzijn kan zich met dit voorstel verenigen.
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