2e financiële afwijkingenrapportage 2021
Onderwijs
Onderwijs
Onderwerp

: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Betreft

: FCL 44802000 / ECL 41910 en 49002

Oorzaak afwijking:
Gemeente Maashorst ontvangt een specifieke uitkering uit het Nationaal Programma Onderwijs voor
hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023.
In overleg met de gemeente Landerd, onderwijs en kinderopvang wordt bekeken op welke maatregelen wordt ingezet, waarbij het college van de gemeente Uden op 19 oktober jl. heeft besloten op
maatregelen in te zetten voor het opvangen van corona schade volgens de richtlijnen van het NPO.
Daarbij kunnen de middelen worden besteed aan de volgende maatregelen:
(bovenschoolse) maatregelen die nodig zijn om corona vertragingen in te halen bij kinderen
zoals bijv. bijles, huiswerkbegeleiding, ouderbetrokkenheid, etc.
Maatregelen gericht op het inhalen van vertragingen opgelopen door corona in de
voorschoolse periode, zoals het inhalen van uren voorschoolse educatie.
Maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om vertragingen
op sociaal en emotioneel vlak in te halen, zoals extra schoolmaatschappelijk werk.
Maatregelen gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen
schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere lokale partijen.
Maatregelen gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters.
De middelen kunnen ook worden ingezet voor financiering van huisvesting en ambtelijke
capaciteit voor de realisatie van de maatregelen.
De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen en bij de interventies die scholen al
nemen op basis van de scans die elke school moet uitvoeren. E.e.a. zal nader in uitvoeringsplannen
worden uitgewerkt.
Omdat de gemeente Maashorst op het moment van beschikken in 2021 door het Rijk nog niet bestaat
zal de rijksuitkering worden verdeeld over de gemeente Uden en de gemeente Landerd. Voor Uden
bedraagt de uitkering € 786.964. Overheveling van het budget van 2021 naar 2022 maakt onderdeel
uit van het voorstel overheveling budgetten 2021 naar 2022. De gemeente Landerd neemt een
vergelijkbaar besluit over het Landerdse deel van de middelen (€ 174.563).
Uw gemeenteraad is separaat met een informatienota hierover geïnformeerd
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