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Subsidieregel 7. Brede schoolontwikkeling (1ste wijziging 2011)
Programma

Maatschappelijke participatie

Product

Lokale onderwijstaken

Doelstelling

Het in brede zin bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen (0-12 jaar) in de brede
zin van de betekenis.

Subsidievorm

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

Subsidienorm

Brede schoolactiviteiten van de scholen: een redelijke bijdrage in de kosten van de activiteiten van
de schoolbesturen ten behoeve van de brede schoolontwikkeling, met inachtneming van het subsidieplafond.
Overige initiatieven: Een redelijke bijdrage in de kosten van kunst-, cultuur-, sportactiviteiten en natuureducatie voor basisschoolleerlingen, met inachtneming van het subsidieplafond.

Subsidiecriteria

1. De te subsidiëren activiteiten bestaan in het planmatig tot stand brengen van een aanbod van
opvang, sociale en culturele activiteiten en/of sport op of rond de Oostzaanse basisscholen.
2. Basisschoolkinderen vormen en ontwikkelen zich niet alleen in schooltijd maar ook in de daarop
aansluitende tijden.
3. Afstemming, samenwerking en het van de grond krijgen van genoemd activiteitenaanbod staan
centraal.
4. De te subsidiëren activiteiten bestaan in het planmatig tot stand brengen van een aanbod van
opvang, sociale en culturele activiteiten en sport op of rond de Oostzaanse basisscholen.

Verdeelregels

Brede schoolsubsidie voor de scholen: verdeling van het plafond per schoolbestuur naar rato van
het aantal leerlingen op 1 oktober van het tweede jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
Overige initiatieven:
Voor jaarlijkse subsidies:
In onderstaande volgorde:
a. Eerst de reguliere aanvragen.
b. Als het subsidieplafond niet voldoende is om de bestaande rechten te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.
c. Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse aanvragen op volgorde van binnenkomst
Voor eenmalige subsidies:
Op volgorde van binnenkomst.

Ingangsdatum
Deze specifieke subsidieregel is van toepassing op subsidies vanaf 2011.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 mei 2011.
E.H.M. Ouwehand-Brussel P.J. Möhlmann
griffier voorzitter
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