Raadsvergadering 3 juni 2010
Voorstel B 7

Heinkenszand, 18 mei 2010
Onderwerp:
voorstel tot het intrekken van de Verordening levensbeschouwelijk onderwijs
(portefeuille wethouder Vermue)
Geachte raad,
Op grond van artikel 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) hebben ouders de
mogelijkheid voor hun kinderen lessen godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs
(verder: G/HVO) te vragen op openbare basisscholen.
Verordening
In uw vergadering van 8 januari 1998 hebt u de ‘Verordening subsidiëring
levensbeschouwelijk onderwijs op de scholen voor basisonderwijs in Borsele 1998' (hierna:
de verordening) vastgesteld. Op grond daarvan stelde de gemeente Borsele jaarlijks
financiële middelen beschikbaar voor het verzorgen van G/HVO op de openbare
basisscholen. In Borsele ontvingen twee overkoepelende organisaties subsidie. Daarmee
betaalden zij hun leerkrachten G/HVO in de gemeente Borsele.
Rijksbekostiging
Vanaf 1 augustus 2009 bekostigt het rijk de leerkrachten G/HVO. Per die datum worden de
leerkrachten G/HVO op gelijke wijze beloond als andere leerkrachten in het basisonderwijs.
De financiering vindt plaats via de stichting Dienstencentrum G/HVO. De middelen gaan
overigens niet naar de scholen maar naar de betrokken humanistische dan wel religieuze
organisaties of kerken.
Voorliggende voorziening
Daar vanuit het rijk middelen beschikbaar worden gesteld voor G/HVO op openbare scholen
ontstaat een voorliggende voorziening. Door deze rijksbekostiging kan de gemeentelijke
subsidie - mede gelet op haar financiële positie - worden beëindigd. De verordening kan
formeel worden ingetrokken. In de raadsvergadering van 5 november 2009 heeft u
ingestemd met de 1e begrotingswijziging op de begroting. Daarin was onder meer de vrijval
van € 16.310 opgenomen: het bedrag voor levensbeschouwelijk onderwijs.
Voorstel
Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het intrekken van de ‘Verordening subsidiëring
levensbeschouwelijk onderwijs op de scholen voor basisonderwijs in Borsele 1998'.
Daarmee worden vanaf het schooljaar 2009/2010 geen financiële middelen voor G/HVO
beschikbaar gesteld. Dit conform het bij dit voorstel behorende conceptbesluit, dat voor u als
bijlage ter inzage ligt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

P. Katsman,

secretaris.
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